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Artistic hub 
 

 

Anna's Afternoon Tea in onze schuur 
 
 

15€ per persoon (minimum 12 pers.) 
 
 

Een authentieke Engelse traditie, geserveerd in een vintage thee servies. 
Herleef de jaren ’40 in onze schuur, die volledig wordt ingekleed. 

 
Anna’s Afternoon Tea kan geserveerd worden in buffetvorm met ‘walking’ tea of 

aan gedekte tafels, binnen of buiten als het weer dit toelaat. 
 

 
 

Wij	  voorzien	  per	  persoon:	  
3	  scones	  met	  clotted	  cream	  (ingedikte	  room)	  en	  confituur	  
Earl	  grey,	  kruidenthee	  en	  vlierbloesemsap	  naar	  believen	  

Suiker,	  melk	  en	  citroenschijfjes	  
	  	  

	   	   	   	   	  
	  	  

Al	  onze	  producten	  zijn	  huisgemaakt	  en	  van	  biologische	  oorsprong	  
	  

Bovenop	  deze	  prijs	  wordt	  minimum	  een	  halve	  dag	  huur	  van	  onze	  schuur	  aangerekend	  
(Huurprijzen	  hangen	  af	  van	  de	  aard,	  de	  duur	  en	  de	  periode	  van	  je	  activiteit.	  Vraag	  je	  offerte	  op	  

maat	  via	  info@onechickenfarm.be).	  
Meer	  informatie	  over	  betaling	  en	  waarborg	  vind	  je	  in	  onze	  algemene	  voorwaarden.	  
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Anna's	  Afternoon	  Tea	  
	  
Algemene	  voorwaarden	  
• Anna’s	  Afternoon	  Tea	  wordt	  u	  aangeboden	  aan	  15€	  per	  persoon,	  voor	  een	  minimum	  van	  12	  personen	  

en	  een	  maximum	  van	  102	  personen.	  
• Alle	  prijzen	  zijn	  inclusief	  BTW.	  
• Per	  persoon	  voorzien	  we	  3	  scones	  met	  clotted	  cream	  (ingedikte	  room)	  en	  confituur.	  Earl	  grey,	  

kruidenthee,	  vlierbloesemsap	  en	  water	  naar	  believen.	  Suiker,	  melk	  en	  citroenschijfjes.	  
• Al	  onze	  producten	  zijn	  huisgemaakt	  en	  van	  biologische	  oorsprong	  
• Inbegrepen	  in	  de	  prijs	  zijn	  de	  organisatie	  van	  de	  cream	  tea	  catering,	  het	  serveren,	  	  de	  vintage	  

theeserviezen	  en	  de	  styling	  en	  decoratie.	  De	  huurprijs	  van	  de	  schuur	  is	  NIET	  inbegrepen	  in	  de	  prijs.	  	  
• Bovenop	  de	  prijs	  wordt	  de	  huurprijs	  van	  de	  schuur	  aangerekend	  aan	  minimum	  een	  halve	  dag	  (120€),	  of	  

een	  hele	  dag	  (180€).	  Zie	  algemene	  voorwaarden	  huur	  schuur.	  
• Bij	  de	  huur	  van	  de	  schuur	  stellen	  we	  een	  geëquipeerde	  bar	  met	  toog	  ter	  beschikking.	  Deze	  mag	  voor,	  

tijdens	  of	  na	  een	  Afternoon	  tea	  uiteraard	  ook	  gebruikt	  worden.	  Indien	  je	  buiten	  de	  aangeboden	  
dranken	  van	  Anna’s	  Afternoon	  Tea	  nog	  andere	  dranken	  wenst	  te	  serveren	  dien	  je	  die	  zelf	  te	  voorzien	  en	  
zelf	  te	  serveren,	  tenzij	  anders	  overeengekomen	  met	  One	  Chicken	  Farm.	  

• Anna’s	  Afternoon	  Tea	  kan	  geserveerd	  worden	  in	  buffetvorm	  met	  ‘walking’	  tea	  of	  aan	  gedekte	  tafels,	  
binnen	  of	  buiten	  als	  het	  weer	  dit	  toelaat.	  Gelieve	  je	  wensen	  te	  communiceren	  bij	  je	  bestelling.	  

• Annuleringen	  30	  dagen	  of	  minder	  van	  de	  evenementdatum	  worden	  aan	  50%	  van	  de	  prijs	  aangerekend.	  
Annuleringen	  14	  dagen	  of	  minder	  van	  de	  evenementdatum	  worden	  aan	  100%	  van	  de	  prijs	  aangerekend.	  
Annuleringen	  moeten	  schriftelijk	  worden	  ingediend,	  hetzij	  per	  brief	  of	  e-‐mail	  en	  de	  eventuele	  
openstaande	  betaling	  geregeld	  binnen	  30	  dagen	  na	  annulering.	  

• Bestellingen	  moeten	  14	  dagen	  voor	  de	  evenementdatum	  afgerond	  worden.	  Daarna	  doen	  we	  ons	  best	  
om	  eventuele	  extra	  aanvragen	  te	  voorzien	  indien	  nodig,	  maar	  we	  kunnen	  niet	  garanderen	  dat	  deze	  
beschikbaar	  zullen	  zijn.	  Let	  op:	  vermindering	  van	  bestelling	  binnen	  deze	  termijn	  worden	  toch	  in	  
rekening	  gebracht	  tegen	  het	  oorspronkelijke	  bedrag.	  Extra	  bestellingen	  worden	  in	  rekening	  gebracht	  
aan	  normale	  prijzen	  bovenop	  het	  originele	  factuurbedrag.	  

• Hou	  er	  rekening	  mee	  dat	  onze	  serviezen	  samengestelde	  sets	  zijn	  en	  NIET	  allemaal	  dezelfde	  zijn.	  Wij	  
vinden	  dat	  dit	  bijdraagt	  tot	  hun	  eclectische	  schoonheid.	  Een	  set	  van	  dezelfde	  soort	  is	  evenwel	  mogelijk	  
tot	  24	  personen.	  Gelieve	  je	  wensen	  te	  communiceren	  bij	  de	  bestelling.	  

• Vanwege	  de	  aard	  van	  vintage	  items	  kunnen	  er	  wat	  tekenen	  van	  slijtage	  zijn,	  er	  zijn	  echter	  GEEN	  barsten	  
of	  breuken	  in	  het	  porselein.	  	  	  	  	  	  

• Een	  waarborg	  van	  150%	  van	  het	  factuurbedrag	  is	  vereist.	  Dit	  bedrag	  is	  verschuldigd	  voor	  het	  
evenement	  en	  kan	  contant	  of	  per	  overschrijving	  betaalt	  worden.	  Het	  verschil	  tussen	  de	  waarborg	  en	  het	  
factuurbedrag	  zal	  na	  het	  evenement	  worden	  terugbetaald,	  als	  alle	  items	  zijn	  gecontroleerd.	  Als	  er	  items	  
zijn	  gebroken	  of	  beschadigd,	  worden	  deze	  aangerekend.	  Elk	  klein	  voorwerp	  (kopjes,	  schoteltjes	  en	  
kleine	  bordjes)	  worden	  verrekend	  aan	  €	  5.	  Suikerkommen,	  melkkannen	  en	  thee-‐	  en	  cakeborden	  worden	  
verrekend	  aan	  €	  10,	  cakestaanders	  en	  theepotten	  aan	  €	  35,	  bestek	  aan	  2	  €	  per	  stuk.	  Ontbrekende	  items	  
worden	  verrekend	  aan	  150%	  (om	  diefstal	  of	  achterhouden	  van	  onze	  waardevolle	  collectorsitems	  tegen	  
te	  gaan).	  Beschadigde	  items	  door	  toedoen	  van	  personeel	  van	  One	  Chicken	  Farm	  worden	  uiteraard	  niet	  
aangerekend.	  

	  


