
LOCATIE 
Plaszoom 500
(via Prinses Beatrixlaan) 
3062 CL Rotterdam

Dagelijks geopend *
ma - vrij vanaf 12.00 uur
za - zo vanaf 11.00 uur

* (van oktober t/m maart geopend van dinsdag 
tot en met zondag)

Contact 
deschonelei.nl

info@deschonelei.nl
010 - 21 21 555



Wat ontzettend leuk dat we je mogen verwelkomen bij de Schone Lei!

In deze brochure vertellen we wat over ons bedrijf, onze schitterende locatie en over de mogelijkhe-
den die we je kunnen bieden bij de Schone Lei. Wij zijn zowel in de zomer als in de winter geopend 
voor lunch en diner, high-tea, borrel, vergadering of feest.

Sinds juni 2000 zijn wij gevestigd in het karakteristieke Minang Kabauhuis. Ons warme en gezellige 
restaurant midden in het Kralingse Bos, kenmerkt zich door het gebruik van warme kleuren en 
natuurmaterialen en je hebt zowel vanuit ons restaurant als vanaf ons grote terras een prachtig 
uitzicht op Rotterdam. Dus kies voor een knus plekje bij de open haard of plof neer in onze 
comfortabele stoelen en geniet van het uitzicht, de entourage en de menukaarten.

Heb je nog vragen, wil je een offerte of meer informatie dan kan je ons mailen of bellen, we horen 
graag van je.. 

Tot ziens en een hele fijne dag toegewenst,

Kathelijne Schenkel-Boerema    
locatiemanager      

Michèle van der Toorn-Bijloo
backoffice & sales
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3. wij zijn gek
6. meer dan een restaurant
8.  high tea - wine - beer
10. leve de liefde
11. ja, ik wil!
16. vergaderen
17. voor groepen
19. barbecue
24. sloep huren
26. feestdagen
27. algemene voorwaarden

Op alle opdrachten die door de Schone Lei BV worden uitgevoerd zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing

Plaszoom 500
(via Prinses Beatrixlaan) 
3062 CL Rotterdam 010 - 21 21 555

deschonelei.nl
info@deschonelei.nl
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En natuurlijk ontbreekt het niet aan 
een uitgebreide bierkaart. Zowel 
op de tap als op fles hebben we 
een grote selectie van speciaal 
bieren. Spannende, stoere, straffe 
maar ook zachte en zoete bieren. 

Niet alleen van huisbrouwer Hertog 
Jan maar ook van onder andere la 
Chouffe, Leffe, Pauwel, Duvel en 
andere topbieren. En wij werken 
ook graag met lokale leveranciers 
dus ook met Rotterdams
gebrouwen bier van stadsbrouwerij 
Noordt. Echt Rotterdams bier en 
dat proef je.

Kortom, we hebben de lekkerste 
producten in huis om van te 
genieten. En daarom werken we 
bij de Schone Lei al jaren met de 
beste en vertrouwde leveranciers 
die ons iedere dag de meest verse 
producten leveren voor de lunch, 
het diner, de High-Tea of de 
barbecue. 

wij zijn gek! 
op eten en drinken...

Bij de Schone Lei zijn we gek op 
eten en drinken, sterker nog het is 
ons beroep en onze passie!

Het liefst maken we alles zelf, 
van appeltaart tot cheesecake 
en van een verfijnde bisque tot 
vegetarische hamburger. 
We bakken, koken, garen en grillen 
waarbij we een absolute voorliefde 
hebben voor onze Big Green Eggs,  
puur, stoer en op houtskool.

En bij eten hoort drinken natuurlijk. 
Mooie, speciaal geselecteerde, 
wijnen zoals een biologische 
Grüner Veltliner met een fles Aqua 
Panna of toch maar die heerlijke 
Miraval rosé om bij weg te dromen, 
even terug naar de Provence. 

Maar we maken ook heerlijke 
koffies met koffie van dé koffie 
professor van Rotterdam: Man met 
Bril. En onze thee, altijd een goed 
idee,  komt van een van de beste 
theehuizen, van  Betjeman en 
Barton uit Den Haag. 
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capaciteit     

    zit sta 
zaal de havelaar   30   of 50
zaal serre   30   of 50 
brasserie (alleen icm hele zaak) 30   of 40

terras A (alleen icm hele zaak) 50   of 50
terras B    30
terras C    40   of 75

zaalhuur

wij rekenen in principe geen zaalhuur wel een omzetgarantie 

zaalgedeelte   4 uur  — 750
omzet zaalgedeelte    >750,00  — 0 
per uur    min. 3 uur — 250 
eindschoonmaak    — 150
partijbespreking   2 x intake   — 0
    vervolg p.u. — 50

dJ apparatuur 

apparatuur is zonder DJ, muziek via USB stick
de inhuur DJ gebruikt de PRO installatie

dj installatie    — 150
Pioneer XDJ-RX1 , JBL Eon 10, 
JBL PRX 18 SUB, DJ booth    

dj installatie pro    — 175  
Pioneer CDJ 200 NXS, Pioneer DJM 750,
JBL Eon 10, JBL PRX 18 SUB, DJ booth  

inhuur DJ + PRO installatie 4 uur  — 625

Feest vieren, we houden ervan! 

De Schone Lei is veel meer dan een restaurant alleen, we zijn we ook een hele leuke locatie om een feest 
te vieren zoals een trouwfeest, verjaardagen, kleine intieme feestjes maar ook babyshowers en high-tea’s 
voor grote en kleine gezelschappen. Ook voor lunch en diner, vergaderingen, borrels en BBQ’s kun je bij ons 
terecht. 

De Schone Lei is dé ideale locatie om iets te vieren. We hebben diverse zaalruimtes, zijn gelegen op de 
mooiste en meest romantische locatie van Rotterdam, midden in het Kralingse Bos en goed bereikbaar op 
10 minuten van het centrum van de stad. Daarnaast is het parkeren gratis en is het zelfs mogelijk om de hele 
zaak af te huren. 

Hieronder vind je een aantal mogelijkheden zodat je een beetje een idee hebt wat wij zoal te bieden 
hebben. Zo rekenen wij in principe geen zaalhuur maar wel een omzetgarantie voor een zaalgedeelte en 
verhuren wij de zalen altijd met catering. Heb je nou vragen of ideëen die hier niet tussen staan dan spre-
ken wij graag met je af om er een leuk feest van te maken. 
We vieren bij de Schone Lei tenslotte al jaren feest met onze gasten.

meer dan een restaurant... tot 01:00 ‘s nachts

drankarrangement

duur van 4 uur en de prijs is per persoon, 
gedistilleerd alleen op nacalculatie

arrangement I    — 22,5
bier(geen speciaal bier), fris, huiswijn, sap,
koffie of thee

arrangement II    — 28,5
bier(geen speciaal bier), fris, huiswijn, sap, 
koffie of thee, notenmix & olijven, 
2 rondes warm bittergarnituur, koude luxe 
hapjes, 1 ronde met grote garnalen en yakitori

eten

we zijn dagelijks geopend voor lunch & diner 
onze menukaarten staan op de website

sandwichlunch     — 19,5
high-tea/wine/beer    — 19,5
barbecue   vanaf  — 29,5
buffet    vanaf  — 29,5
walking dinner   vanaf  — 37,5
ijskar    vanaf  — 2,5
bittergarnituur   vanaf  — 1,25
oesterman   per stuk  — 3

facilitair

beamer (HDMI) + scherm havelaar — 25
breedbeeld tv   havelaar — 25
muziekinstallatie  havelaar — 0
spraakinstallatie   op locatie — 50
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high-tea
always a good idea

high wine   — 19,5

fles aqua panna of san pellegrino
huiswijn  2 glazen
fingerfoodplank
gerookte zalm, serranoham
kalamata olijven, old rotterdam,
landbrood & smeersels

Naast onze voortreffelijke en uitgebreide High-Tea hebben we ook een 
High-wine of een High-beer. Als je niet zo van zoet houdt of als het wat 
stoerder mag. 

Net als de High-Tea kan je de High-Wine of -Beer vanaf twee personen 
bestellen en horen wij dat graag een dag vantevoren; dan zetten we een 
leuk tafeltje voor je klaar. En als je met een groep bent maken we een 
mooie grote tafel of we nemen zaal de Havelaar, of het halve terras. 

high beer  — 19,5

proeverij van 
4 rotterdamse bieren 
stadsbrouwerij noordt
rotterdamsche bitterballen
rotterdamsche oude kaas
brood van jordy met smeersels

helemaal rotterdams!

high tea (2 uur)  — 19,5

Thee van Betjeman & Barton
Muffins
Scones & clotted cream
Brownie
Cheesecake
Macarons
Bonbons
Zalm sandwich
Club sandwich
Veggie sandwich

vanaf 2 personen
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locatie

• romantisch gelegen in het    
kralingse bos

• direct aan de kralingse plas
• eigen aanlegsteiger
• 10 minuten van het centrum
• gratis parkeren

capaciteit

• tot 150 personen

Gejuich op de steiger van familie en 
vrienden als jullie huwelijksbootje 
aanmeert aan de steiger. Galant 
helpt de bruidegom zijn bruid aan 
wal en jullie mooiste dag kan 
beginnen.

In Rotterdam bestaat er haast geen 
mooiere plek voor het vieren van 
de liefde. Midden in het Kralingse 
Bos, aan de oever van de Kralingse 
Plas en met een adembenemend 
uitzicht op de Rotterdamse skyline.

Op deze fantastische locatie bieden 
wij jullie alles wat je op je trouwdag 
maar kan wensen en meer. Heb je 
speciale wensen?
Niets is ons te gek...

Geef elkaar het ja-woord op het 
terras, op de steiger of zelfs op 
onze grote sloep. Proost met jullie 
dierbaren op jullie geluk terwijl wij 
de gasten verwennen met heerlijke 
gerechtjes. 

Na de voltrekking een intiem diner 
of steken wij gezellig de Big Green 
Eggs aan voor een barbecue? Als 
het mooi weer is met lange tafels 
op het terras met uitzicht op de 
skyline.

En voor het feest kunnen wij alles
regelen, een Dj, fotobooth, 
ballonnen, geen punt, we regelen 
het graag, het is niet alleen ons vak 
maar ook onze passie.

leve de liefde!
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Magische woorden op een romantische dag vol liefde, het is jullie dag!

In deze brochure staan een aantal mogelijkheden om de mooiste dag van jullie leven mee te vieren. Maar zoals 
geen enkele bruiloft hetzelfde is, denken we graag mee op deze bijzondere dag. Zoveel mogelijk custommade, 
daar gaan we voor.

De romantische locatie is al een geweldig begin voor zo’n mooie dag; zo kan je hier al voldoende inspiratie 
opdoen voor de fotoshoot bijvoorbeeld. Maar de mogelijkheden zijn eindeloos en we helpen jullie met alle 
liefde!

ja, ik wil... trouwceremonie

exclusief kosten trouwambtenaar gemeente rotterdam
     
in zaal de havelaar    — 275
30 zitplaatsen, 20 staanplaatsen
 
op het terras     — 375
30 zitplaatsen, 30 staanplaatsen

op de steiger     — 375 
18 zitplaatsen op de steiger
geluidsinstallatie voor spraak    
 

op de sloep     — 575 
8 zitplaatsen op de sloep
16 zitplaatsen op de steiger
geluidsinstallatie voor spraak 
  

loveboat cruise aankomst dag  — 200
   vertrek nacht  — 250

aankleding

loper    8 mtr   — 75
helium ballonnen per stuk   — 1,5
bloemen  poa   — 0
versiering  poa   — 0
tafellinnen  poa   — 0

eten & drinken

sandwichlunch     — 19,5
high-tea     — 19,5
trouwdiner    vanaf  — 32,5
barbecue   vanaf  — 29,5
ijskar    vanaf  — 2,5
bittergarnituur   vanaf  — 1,25
oesterman   per stuk  — 3
bruidstaart   poa  — 0

toost met cava   per fles  — 26,5
drankarrangement I    — 22,5
drankarrangement II    — 28,5

muziek

inhuur DJ   4 uur  — 450
inhuur DJ + PRO installatie 4 uur  — 625
DJ installatie   eigen DJ  — 150
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HET UITZICHT IS EINDELOOS, OVERWELDIGEND EN MEESLEPEND. 
UREN KAN IK HIER TUREN; DE STAD ZIEN GROEIEN EN BLOEIEN, 
FASCINEREN EN INSPIREREN. 
MIJN STAD, 
MIJN PLEK, 
MIJN THUIS, 
ONS ROTTERDAM...
N. Root
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vergaderen 
in het kralingse bos

inspirerend
Bij de Schone Lei kan je vergaderen op een inspirerende locatie, midden in de natuur van het 
Kralingse Bos en aan de oever van de Kralingse Plas met adembenemend uitzicht op de 
Rotterdamse skyline. We zijn gelegen op 10 minuten van het centrum en nabij de grote in- en 
uitvalswegen van Rotterdam. 

compleet 
Zaal de Havelaar is volledig afgescheiden van het restaurant en beschikt over een eigen ingang, 
garderobe, bar en toiletgroep. Faciltair zijn er een beamer(HDMI) met scherm, een flipover met 
stiften en een geluidsinstallatie bij de huurprijs van de zaal inbegrepen.

tafelen 
Voor de lunch of het diner hoef je niet ver te zoeken, wij reserveren voor jouw gezelschap een 
tafel in het restaurant en als het lekker weer is maken we natuurlijk een mooie lange tafel op 
het terras; wel zo gezellig. 

ontspannend 
Na een vergadering, of tijdens de pauze, is het fijn om even te kunnen ontspannen en als je dan toch 
midden in het bos zit is het strekken van de benen wel zo prettig. Een wandeling in de natuur doet 
wonderen. En geen zorgen over de parkeermeter; die hebben we namelijk niet. Het is een van de 
weinige plekken in Rotterdam waar je niet hoeft te betalen om te parkeren en dat ook nog eens voor 
de deur...

vanaf 08:00 ‘s morgens

zaalhuur

inclusief beamer, scherm en flipover 

dagdeel   van 08:00 tot 09:00 uur  — 50
  van 09:00 tot 17:00 uur  — 250
  van 17:00 tot 24:00 uur  — 250
per uur  min. van 3 uur   — 50
parkeren      — 0

vergaderarrangement 1   — 22,5
onbeperkt koffie, thee en ijswater, lunch a la carte

vergaderarrangement 1I   — 28,5
onbeperkt koffie, thee en ijswater, 2 x koffiebreak, 
uitgebreide lunch met soepje, salades en sandwiches

u-vormcarré

los theater

capaciteit

18 18

30 32
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voor groepen  
en gezelschappen

groepslunch    vanaf — 10
lunch met beperkte keuze 
van de lunchkaart

sandwichlunch    — 19,5
uitgebreide lunch met sandwiches,
brood van Jordy en beleg,
salades en een soepje

high tea     — 19,5
voor de zoete lekkerbekken met 
thee van Betjeman & Barton

high wine     — 19,5
mooie huiswijnen met plat of 
bruisend water en hapjes

high beer     — 19,5
proeverij van rotterdamse bieren
met stoere bites     

groepsdiner    vanaf — 32,5
diner met beperkte keuze 
van de dinerkaart

barbecue     — 29,5
heerlijke barbecue van de big green
eggs op het terras

winterbarbecue    — 29,5
de gerechten komen van de big 
green egg maar dan binnen

Buffet     vanaf — 28,5
een klassieker waar we graag
meer over vertellen

walking dinner   vanaf — 37,5
prettig en ongedwongen met
uitgeserveerde gerechtjes

op de dag

in de avond

vanaf 10 personen

vanaf 10 personen

Voor groepen en gezelschappen hebben we de 
mogelijkheden even op een rijtje gezet, wel zo 
handig.

Hieronder staan de zogenoemde hardlopers maar 
er zijn nog zoveel andere leuke dingen die we samen 
kunnen organiseren. Dat doen we graag in overleg 
want we kunnen ook een babyshower, een 
uitgebreid brunch of een stampottenbuffet regelen. 
Geen punt, we doen het graag!
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smoke it!  
op de big green eggs

Kon het maar iedere dag zomer zijn...

Maar ook al is het niet iedere dag zomer, barbecuen doen we het hele 
jaar door, zowel in de zomer als in de winter.

Natuurlijk gebruiken we onze big green eggs het allerliefste op een 
zonovergoten terras maar ook als het regent en waait gaan ‘ie aan. We 
hebben deze prachtige BBQ’s niet alleen op het terras staan maar ook 
in onze keuken en dus gaat er geen dag voorbij zonder die heerlijke 
geur van smeulend houtskool en gegrillde of gerookte gerechten.

Voor onze barbecue’s hebben wij een selectie gemaakt van mooie 
producten die perfect zijn om te barbecuen maar kunnen we natuurlijk 
ook aan andere wensen voldoen. Halal bijvoorbeeld of vegetarisch. 

barbecue   — 29,5

gegrillde gerechten  3 keuzes

bavette van simmenthaler rund
hamburger van rund 180 gr.
spies met gamba’s 
zalmfilet en papilotte
kipsaté met pindasaus

bij gerechten

rosevalaardappeltjes/frites
groentespies
zomerse salades
landbrood met smeersels
sauzen
    

tegen meerprijs
ribeye    — 2,5
entrecote   — 2,5
tournedos   — 5 
tonijnsteak   — 5
halve kreeft   — 5

vanaf 25 personen
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V a n 
b u i t e n
word je 
Binnen
s t u k k e n
b e t e r
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all aboard...!
Dobberen, tuffen, drijven, varen..., geef het een naam maar een ding is 
zeker; varen op de Kralingse Plas en de Rotte is genieten.

Onze grote en stabiele reddingssloep ligt klaar aan onze steiger voor de 
deur voor een heerlijk ontspannen vaartocht. Of je nou gaat varen met 
vrienden of familie of gaat vaargaderen met het bedrijf, je bent er even 
helemaal tussenuit.  En met de wind door je haren kom je terug als een 
compleet ander mens.

Onze statige grote dame is, na jarenlang dienst te hebben gedaan als 
reddingssloep, afgemeerd op de Kralingse Plas. Ze is volledig gerefit en 
klaar voor mooie tochten over de Plas, over de Rotte of de Maas. 

Er is plaats voor 14 volwassenen en de schipper krijgt u erbij. Net als 
een muziekje, het uitzicht en hopelijk heerlijk weer. 

sloephuur

minimaal 2 uur, inclusief schipper 
van april t/m september

sloephuur  per uur — 125
vaargaderen  poa — 0
wereldhavendagen poa — 0

capaciteit 14 volwassenen

catering aan boord

bier, wijn, fris   pppu — 7,5
sandwiches  pp — 7,5
speciale wensen poa — 0

trouwen

loveboat cruise dag — 200
   nacht — 250

trouwceremonie   — 550 
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de feestdagen

Zodra de klok weer een uur teruggaat, het eerder donker wordt en de herfst over gaat in de winter wordt 
het bij de Schone Lei al een beetje kerst. En zo moet de sfeer bij ons ook zijn vinden wij, als je je ergens 
thuis voelt moet het altijd een beetje kerstig zijn. 

Maar zodra de Sint terug is naar Spanje dan pakken wij altijd uit om de zaak nog sfeervoller te maken. Die 
3 weken tot en met de kerst is altijd een heerlijke tijd bij ons. Van de vele kerstborrels en diners gaan we 
richting de kerstdagen en die zijn bij ons altijd goed gevuld met de kerstbrunch op 1e en 2e kerstdag en het 
kerstdiner, een vroege en een late shift, op 1e kerstdag. We zeggen het er maar voor de zekerheid nog even 
bij dat je tijdig moet reserveren. De eerste aanvragen komen al in juli(!) binnen..

Als de kerst is geweest en het nieuwe jaar is begonnen en we gaan richting de lente dan krijgen wij alweer 
zomer kriebels. De eerste mooie terrasdagen dienen zich aan en voor je het weet is het alweer tijd voor het 
volgende familiefeest, Pasen staat voor de deur. Net als met de kerst dekken we de tafels feestelijk in, komt 
met Pasen ook de paashaas nog even langs en is er op 1e en 2e paasdag een paasbrunch. En net als met de 
kerstdagen geldt ook voor Pasen, zorg dat je er op tijd bij bent want de reserveringen gaan hard.

kerst

tijdens de feestdagen alleen op reservering
kerstbrunch is inclusief koffie, thee, sap en fris

kerstbrunch   — 32,5
kind   tot 12 jr  — 20
   
kerstdiner vroeg   — 39,5
kind   tot 12 jr  — 25
kerstdiner laat  — 52,5 

pasen

tijdens de feestdagen alleen op reservering
paasbrunch is inclusief koffie, thee, sap en fris

paasbrunch   — 32,5
kind   tot 12 jr  — 20
 0
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Algemene leveringsvoorwaarden de Schone Lei BV

1. Algemeen
Op alle opdrachten die door de Schone Lei BV, hierna te noemen de Schone Lei, worden uitgevoerd in het kader van het verstrekken en leveren van 
diensten in zake zaalverhuur, catering, restaurantbedrijf en hieruit voortvloeiende aanvullende diensten zijn onderhavige leveringsvoorwaarden van 
toepassing. Voor de Schone Lei gelden de Uniforme Voorwaarden Horeca(UVH). Tenzij in deze bijzondere algemene voorwaarden daarvan wordt afge-
weken gelden voor het overige de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH). De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) zijn gedeponeerd bij de Arrondisse-
mentsrechtbank en de Kamer van Koophandel en Fabrieken te ‘s- Gravenhage.

2. Aanbiedingen/overeenkomsten
Alle aanbiedingen van de Schone Lei zijn ten alle tijde vrijblijvend. De prijzen in de aanbiedingen zijn zolang geldig als in deze aanbieding vermeld staat en 
slechts geldig voor de betreffende aanbieding. Prijsstijgingen in grondstoffen, loonkosten, accijnzen, huren, alsmede telfouten kunnen bij een definitieve 
overeenkomst gewijzigd worden doorberekend. De opdracht is eerst definitief nadat een door de Schone Lei opgestelde en door opdrachtgever 
ondertekende schriftelijke bevestiging (ook te noemen een definitieve reservering) in bezit van de Schone Lei is. 

3. Aanpassingen, doorberekeningen
Indien de opdrachtgever gedurende het voorbereidingsproces enig programmaonderdeel van het overeengekomen evenement wil aanpassen, 
toevoegen of anders ingevuld wil zien, zullen de daaruit voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever doorberekend worden en door 
opdrachtgever moeten worden betaald. Zo veel als mogelijk zullen dergelijke wijzigingen schriftelijk worden bevestigd.

4.0 Betalingscondities
Bij een definitieve reservering dient door opdrachtgever een waarborgsom ter grootte van 50 % van de totale reserveringswaarde (inclusief 
omzetbelasting) te worden voldaan. 
. Deze waarborgsom dient ten laatste 7 (zeven) dagen voor het tijdstip waarop de eerste dienst door de Schone Lei zou moeten worden verleend in  
het bezit te zijn van de Schone Lei tenzij hierover schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt. 
. Betaling van de waarborgsom dient te geschieden op rekeningnummer NL 75 RABO 036.21.18.620 ten name van de Schone Lei BV, onder vermelding 
van naam, datum en reserveringsnummer van de festiviteit.
. De betaling van de eindfactuur geschiedt na afloop van de festiviteit, op de avond zelf. U heeft bij de Schone Lei de mogelijkheid om contant, met pin 
of met creditcard (Visa, Eurocard of American Express) te betalen. Wij prefereren PIN.

4.1 Betalingscondities uitgestelde betaling/op rekening
De betalingscondities voor uitgestelde betaling/op rekening gelden alleen voor zakelijke overeenkomsten tussen De Schone Lei BV en zakelijke 
opdrachtgevers. Niet zakelijke opdrachtgevers zijn nadrukkelijk uitgesloten voor deze condities. Voor niet zakelijke opdrachtgevers zijn de 
betalingscondities van paragraaf 4.0 van toepassing.
. De vertegenwoordiger van opdrachtgever wordt aangemerkt als wettelijk vertegenwoordiger van het bedrijf waaraan de uitgestelde betaling is verleend 
en zal derhalve, al dan niet in naam van het bedrijf waaraan de uitgestelde betaling is verleend, verantwoordelijk worden gehouden voor het naleven van 
de betalingsvoorwaarden voor uitgestelde betaling.
. Het factuurbedrag zal, eventueel verminderd met een reeds gedane aanbetaling, door opdrachtgever binnen 10 (tien) werkdagen na factuurdatum 
onder vermelding van het factuurnummer worden voldaan.
. Indien deze eindfactuur binnen deze termijn niet is voldaan, wordt 1 (één) procent rente over het factuurbedrag extra in rekening gebracht voor iedere 
periode van 4 (vier) weken dat deze termijn wordt overschreden. Wordt in de loop van een periode de factuur voldaan, dan zal desondanks over die 
hele periode vertragingsrente in rekening worden gebracht en moeten worden betaald.
. Vervolgingskosten wegens wanbetaling en incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, daaronder die begrepen voor rechtskundige 
bijstand alsmede die welke bij vonnis niet geliquideerd worden, komen ten laste van opdrachtgever waarbij de buitengerechtelijke kosten 15% van de 
aanneemsom bedragen, met een minimum van € 350,00 en onverminderd de BTW
. Indien de Schone Lei hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De 
eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever

5. Garantie aantal gasten 
Het in de definitieve reservering vermelde aantal gasten beschouwt de Schone Lei als garantieaantal voor het betreffende evenement, tenzij de klant 
nadien alsnog schriftelijk een gewijzigd aantal heeft doorgegeven.
· Wijzigingen op het in de eerste alinea omschreven garantieaantal zijn, zonder financiële consequenties, mogelijk tot 1 (een) maand voor de datum van 
het evenement.
· Wijzigingen op het in de eerste alinea omschreven garantieaantal zijn mogelijk tot 14 (veertien) dagen voor de datum van het evenement tot een 
maximum van 15 % van het in de eerste alinea bedoelde garantieaantal.
· Indien het aantal gasten binnen deze termijnen alsnog wordt gewijzigd, dan zal opdrachtgever bij een verlaging van het aantal gasten de vergoeding 
gebaseerd op het garantieaantal in de vorige alinea verschuldigd blijven.
· Indien het aantal gasten binnen deze termijn van 7 (zeven) dagen wordt verhoogd, dient opdrachtgever onverwijld contact op te nemen met de Schone 
Lei. Bij geschikte accommodatie is dit uiteraard ten alle tijde mogelijk.

6. Annulering definitieve reservering
In alle gevallen waarin van een definitieve reservering sprake is, zal voor de annulering van een dergelijke overeenkomst het navolgende gelden:
· De opdrachtgever is gehouden aan het vergoeden van alle in zijn opdracht gemaakte kosten en de verrichtte uren die voor de voorbereiding van de 
opdracht reeds uitgevoerd zijn tegen een uurtarief van € 75,00 en onverminderd de BTW .
· Ten aanzien van de dienstverlening van derden gelden de door de betreffende derden gehanteerde annuleringsvoorschriften.
In alle gevallen waarin op grond van een overeenkomst als bedoeld in artikel 2 een horecadienst moet worden verleend, zal voor de annulering van een 
in een zodanige overeenkomst opgenomen reservering het navolgende gelden:
a. Bij annulering meer dan 2 (twee) maanden voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende overeenkomst de eerste horecadienst zou moeten 
worden verleend is de klant niet gehouden enige vergoeding aan de Schone Lei te betalen.
b. Bij annulering meer dan 1 (één) maand voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 15% van de reserveringswaarde (inclusief BTW) aan de Schone Lei te 
betalen.
c. Bij annulering meer dan 2 (twee) weken voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 35% van de reserveringswaarde (inclusief BTW) aan de Schone Lei 
te betalen.
d. Bij annulering meer dan 7 (zeven) dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde
(inclusief BTW) aan de Schone Lei te betalen.

7. Overmacht
Indien aantoonbaar sprake is van overmacht kan de Schone Lei, na kennisgeving aan de opdrachtgever, de uitvoering van haar werkzaamheden geheel of 
gedeeltelijk annuleren. In ieder geval gelden als situaties van overmacht:
· Overheidsbepalingen en -verzoeken die dienen te worden nageleefd
· Onlusten, stakingen, brand en/of ongevallen
· Storingen in de aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water- en energieleveringen
· Het uitvallen van de installaties, die noodzakelijk zijn voor een degelijke uitvoering van onze diensten

8. Vermissing en schade
Indien er schade ontstaat tijdens uw festiviteit of bijeenkomst dan zal opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de aangebrachte schade. Op-
drachtgever dient het bedrag dat met de vervanging van de betrokken zaken gemoeid is, te voldoen aan de Schone Lei tenzij sprake is van opzet of grove 
nalatigheid van de zijde van de Schone Lei.De Schone Lei en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor vermissing van eigendommen en goederen, al 
dan niet gehuurd, van opdrachtgever, gasten van opdrachtgever of derden al dan niet ingehuurd door opdrachtgever.

9. Versieringen en vuurwerk
Aangebrachte versieringen door opdrachtgever zijn alleen toegestaan indien de versieringen voldoen aan de dan geldende wettelijke eisen en nor-
men ten aanzien van de brandveiligheid in de horeca. De Schone Lei behoudt zich ten alle tijde het recht voor om een certificaat ten aanzien van de 
wettelijke eisen en normen ten aanzien van de brandveiligheid te eisen van opdrachtgever. Opdrachtgever blijft ten alle tijde aansprakelijk voor schade 
of letsel die verband houdt met de aangebrachte versieringen. Indien opdrachtgever versieringen wenst aan te brengen in of aan het pand is dit slechts 
na uitdrukkelijke toestemming, zoveel mogelijk schriftelijk, van de Schone Lei. Het aanbrengen van de versieringen door opdrachtgever zal gebeuren 
op aanwijzing van medewerkers van de Schone Lei en op een dusdanige wijze dat er geen schade of overlast zal ontstaan.  Opdrachtgever zal terstond 
en onverwijld de versieringen verwijderen indien daarom door de medewerkers wordt verzocht. Opdrachtgever dient binnen een uur na afloop van de 
festiviteit de aangebrachte versieringen kundig en netjes te verwijderen zonder dat er schade of letsel ontstaat. 
. Versieringen en of routeverwijzingen op de openbare weg zijn geheel voor verantwoordelijkheid voor opdrachtgever en voor zulks gelden bovenstaan-
de bepalingen.
. Het strooien en of gebruik van confetti, rijst of aanverwante artikelen zijn niet toegestaan.
. Het gebruik van vuurwerk, sterretjes, lampionnen en alle overige aanverwante producten, en met name producten die open vuur bevatten, zijn niet 
toegestaan.

10. Sloepverhuur
De Schone Lei is niet aansprakelijk voor welke schade of letsel dan ook die voortvloeit uit de verhuur van een sloep. Opdrachtgever blijft ten alle tijde 
verantwoordelijk voor letsel of schade die voortvloeit uit de huur van een sloep. 
. Aan boord ligt de leiding bij de schipper/begeleider van de Schone Lei. Tijdens de vaart behoudt de schipper/begeleider van de Schone Lei zich het 
recht voor de vaart te onderbreken en of af te wijken van de besproken route indien er zich naar het oordeel en inzicht van de schipper/begeleider 
van de Schone Lei onverantwoordelijke of onveilige situaties voordoen of indien niet gehandeld wordt conform de gestelde voorwaarden of regels. De 
schipper/begeleider van de Schone Lei zal de passagiers eenmaal waarschuwen. Indien dit niet tot het gewenste effect leidt zal de schipper/begeleider 
van de Schone Lei de vaartocht direct beëindigen. Er mag geen afval overboord gegooid worden. 
. In overleg met opdrachtgever kunnen de weersomstandigheden van invloed zijn voor het wel/dan niet doorgaan van de sloepverhuur. De Schone Lei 
behoudt zich het recht voor om de sloepverhuur te annuleren indien de omstandigheden daar aanleiding toe geven.
. De Schone Lei is gehouden tot het leveren van een deugdelijk vaartuig, voldoende en adequate reddingsmiddelen en een geschikte, ter zake 
kundige, schipper.  
. De aanwijzingen van de schipper aan opdrachtgever, en zijn of haar gasten, zullen terstond worden opgevolgd en uitgevoerd. 
. De Schone Lei gaat ervan uit dat de verantwoordelijkheid van opdrachtgever zover strekt dat opdrachtgever, en zijn of haar gasten, kunnen zwemmen.
. Indien overeengekomen is dat opdrachtgever van de Schone Lei een sloep huurt gelden ten aanzien van de huur onverlet alle bepalingen als genoemd 
in de algemene leveringsvoorwaarden. 

11. Uitvoering van de overeenkomst
. de Schone Lei zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Eén en ander op 
grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap in Nederland;
. de Schone Lei stelt de wijze van uitvoering van de overeenkomst vast, voor zover tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengeko-
men;
. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de Schone Lei het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrich-
ten door derden;
. Indien opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van de overeenkomst aan zich heeft voorbe-
houden, is opdrachtgever aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan;
. Indien opdrachtgever derden heeft ingehuurd ter verzorging van muziek, catering of andere diensten vallen deze derden geheel onder de verantwoor-
delijkheid van opdrachtgever met betrekking tot belastingverplichtingen en betalingsverplichtingen.
. de Schone Lei is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of 
onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn;
. Indien de aanvang of de voortgang van de werkzaamheden wordt vertraagd door factoren waarvoor opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daar-
uit voor de Schone Lei voortvloeiende schade en kosten door opdrachtgever te worden vergoed;
. Opdrachtgever verbindt zich er tijdig voor zorg te dragen dat de werkzaamheden, welke niet behoren tot de opdracht aan de Schone Lei, naar de eis 
van het werk van de Schone Lei zijn verricht en zo tijdig dat het afleveren en het opstellen van de benodigde inventaris en goederen geen vertraging 
ondervinden;
. Opdrachtgever vrijwaart de Schone Lei voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en 
welke schade aan opdrachtgever toerekenbaar is.

12. Geheimhouding
De directie van de Schone Lei en haar medewerk(st)ers zullen alle door haar opdrachtgevers verstrekte vertrouwelijke gegevens als zodanig en onder 
strikte geheimhouding behandelen.

13. Geschillen
Op door de Schone Lei aangegane overeenkomsten, waarop deze voorwaarden gelden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen worden 
beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam. 
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