ARRANGEMENTEN SELECT CATERING

Met ons gepassioneerde team cateren wij al meer dan 30 jaar de meest
uiteenlopende evenementen waarvan, al sinds de opening, dagelijks als

exclusive partner van Eye Filmmuseum.
Volgens onze klanten zijn wij een zeer betrouwbare speler die denkt in
mogelijkheden, daar zijn wij meer dan trots op. Wij werken met toewijding
aan uw evenement. Zo bent u ontzorgd en kunt u genieten van catering op
topniveau!
Speciaal voor Eye Filmmuseum heeft Select Catering een aantal
arrangementen samengesteld. Indien de arrangementen niet geheel
aansluiten bij uw wensen, schrijven wij graag een offerte op maat. U kunt
contact opnemen via het telefoonnummer: 020 – 6475 888 of via
info@selectcatering.nl.
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BORREL ARRANGEMENTEN

BORREL ARRANGEMENT 1
•

1 uur onbeperkt borrelen met dranken uit het standaard

•

Prijs per persoon;

drankenassortiment.

Vanaf 100 pers. € 18,50

Tafelgarnituur bestaande uit een luxe notenmelange en diverse

Vanaf 200 pers. € 17,25

Aziatische zoutjes.

Vanaf 300 pers. € 16,50

BORREL ARRANGEMENT 11
•

1 uur onbeperkt borrelen met dranken uit het standaard
drankenassortiment.

•

Tafelgarnituur bestaande uit een luxe notenmelange en
diverse Aziatische zoutjes.

•

Luxe bittergarnituur zoals bitterballen met Zaanse mosterd,

Prijs per persoon;
Vanaf 100 pers.

€ 25,00

Vanaf 200 pers.

€ 22,50

Vanaf 300 pers.

€ 21,00

garnalenkroketjes met dillemayonaise, kaasstengels met
truffelmayonaise en mini loempia’s met chilisaus.

Bovenstaande arrangementen zijn gebaseerd op een 1-uur durend programma en de kosten per persoon zijn
inclusief alle personeelsuren (circa 1 medewerker op 45 gasten), food & beverages en de overige posten zoals
mastiek, keukenmaterialen, meubilair van Eye indien beschikbaar en transporten. Bovenstaande prijzen zijn
exclusief de wettelijk verplichte BTW, aanvullend meubilair en kosten i.v.m. uitloop programma. Indien het totale
aantal personen verandert zal er een herziene kostenbegroting gemaakt worden en uiteraard zijn wij tevens altijd
bereid een op maat gemaakte offerte voor u te schrijven.
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BORREL ARRANGEMENTEN (vervolg)

BORRELARRANGEMENT 1I1
•

1 uur onbeperkt borrelen met dranken uit het standaard
drankenassortiment.

•

Tafelgarnituur bestaande uit een luxe notenmelange en
diverse Aziatische zoutjes.

•

Prijs per persoon;
Vanaf 100 pers.

€ 29,25

Vanaf 200 pers.

€ 26,,25

Vanaf 300 pers.

€ 25,25

Diverse koude en warme fingerfood items zoals een krokant

met citroen crème, zoetzure groenten en worteldip,
Geroosterde entrecote gerold met Oosterse groenten en
hoisin mayonaise en Bruschetta met gepekelde zalm,
zoetzure komkommer en saffraan.

Bovenstaande arrangementen zijn gebaseerd op een 1-uur durend programma en de kosten per persoon zijn
inclusief alle personeelsuren (circa 1 medewerker op 45 gasten), food & beverages en de overige posten zoals
mastiek, keukenmaterialen, meubilair van Eye indien beschikbaar en transporten. Bovenstaande prijzen zijn
exclusief de wettelijk verplichte BTW, aanvullend meubilair en kosten i.v.m. uitloop programma. Indien het
totale aantal personen verandert zal er een herziene kostenbegroting gemaakt worden en uiteraard zijn wij
tevens altijd bereid een op maat gemaakte offerte voor u te schrijven.
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OCHTEND ARRANGEMENTEN

OCHTEND ARRANGEMENT 1
•

•

Onbeperkt koffie, espresso, cappuccino, thee, mineraalwater en
verse vruchtensappen.

Prijs per persoon;

Diverse zoete lekkernijen tijdens het ontvangst en de

Vanaf 100 pers.

€ 35,50

Vanaf 200 pers.

€ 33,00

Vanaf 300 pers.

€ 31,00

koffiepauze zoals een assortiment luxe roomboter koekjes.
•

Broodjeslunch bestaand uit onder andere witte pistoletjes,
grove broden en krentenbollen belegd met jong belegen kaas,
beenham, kipfilet en filet Americain.

OCHTEND ARRANGEMENT 11
•

Onbeperkt koffie, espresso, cappuccino, thee, mineraalwater en
verse vruchtensappen.

•

Diverse

zoete

lekkernijen

tijdens

het

ontvangst

en

de

koffiepauze zoals grove stukken chocolade met gedroogd fruit
en kletskoppen, chocolate chip cookies.
•

Luxe broodjeslunch bestaand uit diverse platbroden en wraps
belegd met onder andere gerookte zalm en roomkaas, huis
gegrilde kiprollade, Italiaanse Salami en geitenkaas met spek,

Prijs per persoon;
Vanaf 100 pers.

€ 38,50

Vanaf 200 pers.

€ 36,25

Vanaf 300 pers.

€ 34,75

frisse sla en tomaat.

Bovenstaande arrangementen zijn gebaseerd op een 4-uur durend programma en de kosten per persoon zijn
inclusief alle personeelsuren, food & beverages, overige posten zoals mastiek, keukenmaterialen, meubilair van
Eye indien beschikbaar en transporten. Bovenstaande prijzen zijn exclusief de wettelijk verplichte BTW,
aanvullend meubilair en kosten i.v.m. uitloop programma. Indien het totale aantal personen verandert zal er een
herziene kostenbegroting gemaakt worden en uiteraard zijn wij tevens altijd bereid een op maat gemaakte
offerte voor u te schrijven.
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OCHTEND ARRANGEMENTEN (vervolg)

OCHTEND ARRANGEMENT 111
•

Onbeperkt koffie, espresso, cappuccino, thee, mineraalwater en
verse vruchtensappen.

•

Diverse zoete lekkernijen tijdens het ontvangst en de
koffiepauze zoals mini chocolade croissants, koffiebroodjes en
mini bananenbrood.

•

Prijs per persoon;
Vanaf 100 pers.

€ 48,25

Vanaf 200 pers.

€ 45,25

Vanaf 300 pers.

€ 43,25

Luxe broodjeslunch bestaand uit diverse landbroden en
spelt / meergranen stokbroden met beleg als buffelmozzarella
met gegrilde groenten, gerookte kip met avocado, pastrami
met zuurkoolsalade, gegrilde ham met honing mosterd
dressing en zalm met roomkaas en dille.
Daarnaast zullen wij uw gasten diverse warme items serveren
zoals een pompoensoep, quiche gegrilde groenten, mini
hotdog, dragon mayonaise

Bovenstaande arrangementen zijn gebaseerd op een 4-uur durend programma en de kosten per persoon zijn
inclusief alle personeelsuren, food & beverages, overige posten zoals mastiek, keukenmaterialen, meubilair van
Eye indien beschikbaar en transporten. Bovenstaande prijzen zijn exclusief de wettelijk verplichte BTW,
aanvullend meubilair en kosten i.v.m. uitloop programma. Indien het totale aantal personen verandert zal er een
herziene kostenbegroting gemaakt worden en uiteraard zijn wij tevens altijd bereid een op maat gemaakte
offerte voor u te schrijven.
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MIDDAG ARRANGEMENTEN
MIDDAG ARRANGEMENT 1
•

Onbeperkt koffie, espresso, cappuccino, thee, mineraalwater en
verse vruchtensappen.

•

Zoete lekkernijen tijdens het ontvangst en de koffiepauze zoals een
assortiment luxe roomboter koekjes.

•

Afsluitende borrel inclusief dranken uit het standaard
drankenassortiment en een tafelgarnituur bestaande uit een luxe

Prijs per persoon;
Vanaf 100 pers.

€ 25,75

Vanaf 200 pers.

€ 24,25

Vanaf 300 pers.

€ 23,75

notenmelange en diverse Aziatische zoutjes.

MIDDAG ARRANGEMENT 11
•

Onbeperkt koffie, espresso, cappuccino, thee, mineraalwater en
verse vruchtensappen.

•

Diverse zoete lekkernijen tijdens het ontvangst en de koffiepauze
zoals kletskoppen, havermout koekjes en grove stukken chocolade.

•

Afsluitende borrel inclusief dranken uit het standaard

Prijs per persoon;
Vanaf 100 pers.

€ 29,95

Vanaf 200 pers.

€ 28,25

Vanaf 300 pers.

€ 27,00

drankenassortiment en een tafelgarnituur bestaande uit een luxe
notenmelange en diverse Aziatische zoutjes. Tevens zullen er
bitterballen geserveerd worden met Zaanse mosterd.

MIDDAG ARRANGEMENT 111
•

Onbeperkt koffie, espresso, cappuccino, thee, mineraalwater en
verse vruchtensappen.

•

Diverse zoete lekkernijen en handfruit tijdens het ontvangst en de
koffiepauze zoals een madeleiners, mini worteltaart en een mini
appelcake.

•

Afsluitende borrel inclusief dranken uit het standaard
drankenassortiment en een tafelgarnituur bestaande uit een luxe

Prijs per persoon;
Vanaf 100 pers.

€ 39,00

Vanaf 200 pers.

€ 37,00

Vanaf 300 pers.

€ 36,00

notenmelange en diverse Aziatische zoutjes. Diverse koude en
warme fingerfood items zoals een krokant met citroen crème,
zoetzure groenten en worteldip, Geroosterde entrecote gerold met
Oosterse groenten en hoisin mayonaise en Bruschetta met
gepekelde zalm, zoetzure komkommer en saffraan.

Bovenstaande arrangementen zijn gebaseerd op een 4-uur durend (inclusief 1 uur borrel) programma en de
kosten per persoon zijn inclusief alle personeelsuren, food & beverages en de overige posten zoals mastiek,
keukenmaterialen, meubilair van Eye indien beschikbaar en transporten. Bovenstaande prijzen zijn exclusief
de wettelijk verplichte BTW, aanvullend meubilair en kosten i.v.m. uitloop programma. Indien het totale aantal
personen verandert zal er een herziene kostenbegroting gemaakt worden en uiteraard zijn wij tevens altijd
bereid een op maat gemaakte offerte voor u te schrijven.
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MIDDAG ARRANGEMENTEN inclusief lunch
MIDDAG ARRANGEMENT 1V
•

Broodjeslunch bestaand uit onder andere witte pistoletjes, grove
broden en krentenbollen belegd met jong belegen kaas, beenham,
kipfilet en filet Americain.

•

•

Prijs per persoon;
Vanaf 100 pers.

€ 43,00

vruchtensappen.

Vanaf 200 pers.

€ 38,00

Zoete lekkernijen tijdens het ontvangst en de koffiepauze zoals een

Vanaf 300 pers.

€ 37,00

Onbeperkt koffie, espresso, cappuccino, thee, mineraalwater en verse

assortiment luxe roomboter koekjes.

•

Afsluitende borrel inclusief dranken uit het standaard
drankenassortiment en een tafelgarnituur bestaande uit een luxe
notenmelange en diverse Aziatische zoutjes.

MIDDAG ARRANGEMENT V
•

Luxe broodjeslunch bestaand uit diverse platbroden en wraps belegd
met onder andere gerookte zalm en roomkaas, huis gegrilde
kiprollade, Italiaanse Salami en geitenkaas met spek, frisse sla en

•

tomaat. .

Prijs per persoon;

Onbeperkt koffie, espresso, cappuccino, thee, mineraalwater en verse

Vanaf 100 pers.

€ 51,00

Vanaf 200 pers.

€ 46,50

Vanaf 300 pers.

€ 45,00

vruchtensappen.
•

Zoete lekkernijen tijdens het ontvangst en de koffiepauze zoals een
assortiment luxe roomboter koekjes.

•

Afsluitende borrel inclusief dranken uit het standaard
drankenassortiment en een tafelgarnituur bestaande uit een luxe
notenmelange en diverse Aziatische zoutjes. Tevens zullen er
bitterballen geserveerd worden met Zaanse mosterd.

Bovenstaande arrangementen zijn gebaseerd op een 5-uur durend (inclusief 1 uur borrel) programma en de
kosten per persoon zijn inclusief alle personeelsuren, food & beverages en de overige posten zoals mastiek,
keukenmaterialen, meubilair van Eye indien beschikbaar en transporten. Bovenstaande prijzen zijn exclusief de
wettelijk verplichte BTW, aanvullend meubilair en kosten i.v.m. uitloop programma. Indien het totale aantal
personen verandert zal er een herziene kostenbegroting gemaakt worden en uiteraard zijn wij tevens altijd bereid
een op maat gemaakte offerte voor u te schrijven.
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CONGRES ARRANGEMENTEN

CONGRES ARRANGEMENT START
•

Onbeperkt koffie, espresso, cappuccino, thee en infused waters.

•

Diverse zoete lekkernijen tijdens het ontvangst, de ochtend en middag
koffiepauze zoals mini stroop wafels en havermoutkoekjes.

•

Broodjeslunch bestaande uit onder andere sandwiches en
stokbroden met beleg als jong belegen kaas met ijsbergsla en

Prijs per persoon;
Vanaf 100 pers.

€ 42,00

Vanaf 200 pers.

€ 40,00

Vanaf 300 pers.

€ 39,00

mosterd, filet American en grilworst met honing mosterd dressing.

CONGRES ARRANGEMENT
•

•

Onbeperkt koffie, espresso, cappuccino, thee, mineraalwater en verse
vruchtensappen.

Prijs per persoon;

Diverse zoete lekkernijen tijdens het ontvangst, de ochtend en middag

Vanaf 100 pers.

€ 47,50

Vanaf 200 pers.

€ 44,,50

Vanaf 300 pers.

€ 43,25

koffiepauze zoals mini stroop wafels en havermoutkoekjes.
•

Broodjeslunch bestaande uit onder andere sandwiches en
stokbroden met beleg als jong belegen kaas met ijsbergsla en
mosterd, fricandeau, grilworst met honing mosterd dressing en een
forel broodje met limoen dressing.

Bovenstaande arrangementen zijn gebaseerd op een 8-uur durend programma en de kosten per persoon zijn
inclusief alle personeelsuren, food & beverages en de overige posten zoals mastiek, keukenmaterialen,
meubilair van Eye (indien beschikbaar) en transporten. Bovenstaande prijzen zijn exclusief de wettelijk
verplichte BTW, aanvullend meubilair en kosten i.v.m. uitloop programma. Indien het totale aantal personen
verandert zal er een herziene kostenbegroting gemaakt worden en uiteraard zijn wij tevens altijd bereid een op
maat gemaakte offerte voor u te schrijven.
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CONGRESARRANGEMENTEN (Vervolg)
CONGRES ARRANGEMENT
(Feed your mind – mind your food)
•

•

Onbeperkt koffie, espresso, cappuccino, thee, mineraalwater en verse
vruchtensappen.

Prijs per persoon;

Diverse zoete lekkernijen tijdens het ontvangst, de ochtend en middag

Vanaf 100 pers.

€ 56,50

superfood bar met chiazaden en rauwe cacao.

Vanaf 200 pers.

€ 53,50

Gedurende de lunch zal er vanaf buffet een diversiteit aan gezonde en

Vanaf 300 pers.

€ 52,50

koffiepauze zoals mini bananen cake, suikervrije brownie of een

•

verfrissende items geserveerd worden. Denkt u hierbij aan een
shooter wortelsap met wheatgrass, een salade van parelgort met
tomaat en pompoenpitten, geitenkaassalade van de Bettinahoeve met
rode biet, polenta plaat met grotchampignons, speltbrood met lijn
gevangen roodbaars en een triple sandwich met tofu.

Bovenstaande arrangementen zijn gebaseerd op een 8-uur durend programma en de kosten per persoon zijn
inclusief alle personeelsuren, food & beverages en de overige posten zoals mastiek, keukenmaterialen,
meubilair van Eye (indien beschikbaar) en transporten. Bovenstaande prijzen zijn exclusief de wettelijk
verplichte BTW, aanvullend meubilair en kosten i.v.m. uitloop programma. Indien het totale aantal personen
verandert zal er een herziene kostenbegroting gemaakt worden en uiteraard zijn wij tevens altijd bereid een op
maat gemaakte offerte voor u te schrijven.
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CONGRESARRANGEMENTEN (Vervolg)

CONGRES ARRANGEMENT
(Luxe)
•

Onbeperkt koffie, espresso, cappuccino, thee, mineraalwater en verse
vruchtensappen.

•

Vanaf 100 pers.

€ 61,00

zoals chocolade croissants, koffiebroodjes en mini appelflappen.

Vanaf 200 pers.

€ 59,00

Tijdens de middag koffiepauze serveren wij diverse zoete lekkernijen

Vanaf 300 pers.

€ 58,00

Diverse zoete lekkernijen tijdens het ontvangst en de koffiepauze

•

Prijs per persoon;

zoals macarons, red velvet cake, grove stukken chocolade en
carrotcake. Op de bar plaatsen wij schalen met vers handfruit.
•

Luxe broodjeslunch bestaand uit diverse platbroden en wraps belegd
met onder andere gerookte zalm en roomkaas, huis gegrilde
kiprollade, Italiaanse Salami en geitenkaas met spek, frisse sla en
tomaat.

BORREL SUPPLEMENT
Uiteraard kunt het congres arrangement aanvullen met een voordelig borrel arrangement.
Hieronder ziet u een voorbeeld van één van de mogelijkheden.

BORREL ARRANGEMENT 1
•

•

1 uur onbeperkt borrelen met dranken uit het standaard

Prijs per persoon;

drankenassortiment.

Vanaf 100 pers.

€ 13,00

Tafelgarnituur bestaande uit een luxe notenmelange en diverse

Vanaf 200 pers.

€ 11,75

Vanaf 300 pers.

€ 11,00

Aziatische zoutjes.

Bovenstaande arrangementen zijn gebaseerd op een 8-uur durend programma en de kosten per persoon zijn
inclusief alle personeelsuren, food & beverages en de overige posten zoals mastiek, keukenmaterialen,
meubilair van Eye indien beschikbaar en transporten. Bovenstaande prijzen zijn exclusief de wettelijk
verplichte BTW, aanvullend meubilair en kosten i.v.m. uitloop programma. Indien het totale aantal personen
verandert zal er een herziene kostenbegroting gemaakt worden en uiteraard zijn wij tevens altijd bereid een op
maat gemaakte offerte voor u te schrijven.
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DINER ARRANGEMENTEN

DINER ARRANGEMENT
(Italian foodcorners)
•

Er worden diverse buffetten geplaatst waar onze chefs live in het zicht
van uw gasten de diversiteit aan authentieke Italiaanse gerechten
bereiden. Denkt u hierbij aan Carpaccio Cipriani met truffel mayonaise,
Parmezaanse kaas en rucola, ravioli met spinazie en ricotta, tortelini
gevuld met gestoomde zeebaars in een dille citroencrème en tortelini
gevuld met kalfsvlees in een fonduta van fontina. Met truffeljus en
toppings als vers geschaafde Parmezaanse kaas zal het uw gasten

Prijs per persoon;
Vanaf 100 pers.

€ 75,50

Vanaf 200 pers.

€ 72,50

Vanaf 300 pers.

€ 70,00

aan niets ontbreken.
•

Onbeperkt dranken uit het standaard drankenassortiment inclusief
mineraalwater, huiswijnen en frisdranken. (Optioneel kunnen wij een

passend wijnarrangement tijdens het diner serveren. Prijs op
aanvraag.)
•

Koffie, thee en friandises na afloop van het diner.

DINER ARRANGEMENT
(Asian foodcorners)
•

Er worden diverse buffetten geplaatst waar onze chefs live in het zicht
van uw gasten een diversiteit aan authentieke Aziatische gerechten
bereiden. Denkt u hierbij aan malse saté van lamshaas, beef broccoli
en zeeduivel in een kerrie saus. Met een keur aan bijgerechten en
diverse toppings zal het uw gasten aan niets ontbreken.

•

Prijs per persoon;
Vanaf 100 pers.

€ 75,50

Vanaf 200 pers.

€ 72,50

Vanaf 300 pers.

€ 70,00

Onbeperkt dranken uit het standaard drankenassortiment inclusief
mineraalwater, huiswijnen en frisdranken. (Optioneel kunnen wij een

passend wijnarrangement tijdens het diner serveren. Prijs op
aanvraag.)
•

Koffie, thee en friandises na afloop van het diner.

Bovenstaande arrangementen zijn gebaseerd op een 3-uur durend programma en de kosten per persoon zijn
inclusief alle personeelsuren, food & beverages en de overige posten zoals mastiek, keukenmaterialen,
meubilair van Eye indien beschikbaar en transporten. Bovenstaande prijzen zijn exclusief de wettelijk
verplichte BTW, aanvullend meubilair en kosten i.v.m. uitloop programma. Indien het totale aantal personen
verandert zal er een herziene kostenbegroting gemaakt worden en uiteraard zijn wij tevens altijd bereid een op
maat gemaakte offerte voor u te schrijven.
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DINER ARRANGEMENTEN (vervolg)

DINER ARRANGEMENT
(Sit-down dinner)
•

3-gangen sit-down dinner samengesteld door onze chef waarbij
gebruik wordt gemaakt van seizoensproducten.
Impressie menu;

Tartaar van makreel

Prijs per persoon;
Vanaf 50 pers.

€ 101,00

Vanaf 81 pers.

€ 96,00

zwarte bonen, saffraan, gerookte peen en gefrituurde aardappel
~
Runderentrecôte
op lage temperatuur gegaard met gebakken paddenstoelen, polenta en
kastanjes
~
Panna cotta van zoethout
met kaneelmousse en appel chutney
•

Onbeperkt dranken uit het standaard drankenassortiment inclusief
mineraalwater, huiswijnen en frisdranken. (Optioneel kunnen wij een

passend wijnarrangement tijdens het diner serveren. Prijs op
aanvraag.)
•

Koffie, thee en friandises na afloop van het diner.

Bovenstaande arrangementen zijn gebaseerd op een 3-uur durend programma en de kosten per persoon zijn
inclusief alle personeelsuren, food & beverages en de overige posten zoals mastiek, keukenmaterialen,
meubilair van Eye indien beschikbaar en transporten. Bovenstaande prijzen zijn exclusief de wettelijk
verplichte BTW, aanvullend meubilair en kosten i.v.m. uitloop programma. Indien het totale aantal personen
verandert zal er een herziene kostenbegroting gemaakt worden en uiteraard zijn wij tevens altijd bereid een op
maat gemaakte offerte voor u te schrijven.

13

DINER ARRANGEMENTEN (vervolg)

DINER ARRANGEMENT
(Walking dinner)
Prijs per persoon;
•

5-gangen walking dinner waarbij gebruik gemaakt zal worden van
seizoensproducten.
Impressie menu;

Tartaar van makreel

Vanaf 100 pers.

€ 86,00

Vanaf 200 pers.

€ 83,00

Vanaf 300 pers.

€ 82,00

zwarte bonen, saffraan, gerookte peen en gefrituurde aardappel
~
Cannelloni
gevuld met gekonfijte eenden bout, gemarineerde paddenstoelen en crème
van rode kool
~
Wonton gevuld met pompoen
met zoet zure pompoen, rozijnen, curry en saus van vadouvan
~
Runderentrecôte
op lage temperatuur gegaard met gebakken paddenstoelen, polenta en
kastanjes

~
Cremeux van bramen
met witte chocolade mousse en sinaasappel gelei
•

Onbeperkt dranken uit het standaard drankenassortiment inclusief
mineraalwater, huiswijnen en frisdranken. (Optioneel kunnen wij een

passend wijnarrangement tijdens het diner serveren. Prijs op aanvraag.)
•

Koffie, thee en friandises na afloop van het diner.

Bovenstaande arrangementen zijn gebaseerd op een 3-uur durend programma en de kosten per
persoon zijn inclusief alle personeelsuren, food & beverages en de overige posten zoals mastiek,
keukenmaterialen, meubilair van Eye indien beschikbaar en transporten. Bovenstaande prijzen zijn
exclusief de wettelijk verplichte BTW, aanvullend meubilair en kosten i.v.m. uitloop programma. Indien
het totale aantal personen verandert zal er een herziene kostenbegroting gemaakt worden en uiteraard
zijn wij tevens altijd bereid een op maat gemaakte offerte voor u te schrijven.
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Wet Arbeid in Balans (WAB)
De Wet Arbeid in Balans is een wet met als doelstelling om vaste contracten
flexibeler te maken en flexibelere arbeid vaster. De wet maakt flexibele arbeid
duurder en oproepkrachten mogen niet langer eindeloos en kosteloos worden
gewijzigd, geannuleerd of opgeroepen.
Onze bedieningsmedewerkers dienen uiterlijk 4 dagen voor aanvang van het
event exact te weten waar zij aan toe zijn (locatie, tijden, werkzaamheden). Indien
er binnen deze termijn nog wordt gewijzigd, dan is de bedieningsmedewerker
expliciet niet verplicht om er akkoord mee te gaan én behoudt hij/zij het recht op
uitbetaling van de eerder vastgestelde uren.
Hieronder 3 praktische voorbeelden met betrekking tot de WAB:
1.

Wijziging: Over 3 dagen starten we een uur later met het hele team van 8
mensen.

Gevolg: 8 (WAB)uren die moeten worden uitbetaald.
2.

Wijziging: Overmorgen moet iedereen alsnog rekening houden met een
uitloop van 3 uur.

Gevolg: Niemand is verplicht om hier gehoor aan te geven.
3.

Wijziging: de opkomst tijdens het event valt helaas tegen, dus 12
personeelsleden worden 2 uur eerder naar huis gestuurd.

Gevolg: de personeelsleden die eerder naar huis gestuurd zijn, krijgen alsnog de
volledige dienst uitbetaald zoals deze bij hen is bevestigd.
Uiteraard vertrouwen wij op de flexibiliteit en loyaliteit van onze medewerkers,
maar met bovenstaande willen wij u wel graag alert maken op het tijdig
doorgeven van wijzigingen met betrekking tot uw event en de eventuele
gevolgen.
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