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Vragenlijst locatie

Naam koppel:
Datum van voorkeur:
Planning van de dag (voorlopig) + schatting aantal gasten per gedeelte:
Thema: 

¥      Is onze datum nog vrij? Welke data rond onze datum zijn nog vrij?

¥      Kunnen we een optie nemen? Zo ja, voor hoe lang?

¥      Gaat er een ander feest door te samen met dat van ons, of is het terrein privé voor ons? Indien samen, hoe zorgen jullie ervoor dat gasten zich niet onder elkaar mengen en dat gasten
hun weg naar het juiste feest vinden?

¥      Vanaf wanneer kan je terecht in de zaal om op te bouwen? Wanneer moet alles weg zijn?

¥      Vanaf hoe laat kan het feest beginnen, vanaf hoe laat zijn we welkom op het terrein? Is er een einduur voorzien?

¥      Is er een leuke plek voor onze trouwfoto’s?

¥      Wat zit er inbegrepen qua decoratie in de prijs van de zaal?

¥      Kunnen onze gasten hier slapen? Zo niet, hebben jullie weet van een aantal overnachtingsmogelijkheden in de buurt?

¥      Hebben buren last van ons lawaai?

¥      Voor hoeveel personen is er plaats in de zaal? Is dit verschillend voor receptie/dinner/feest? Walking dinner/buffet/seated dinner?

¥      Is er ook een buitenlocatie?

¥      Als er iets buiten voorzien wordt, kunnen we dit last minute wijzigen naar binnen indien er slecht weer voorspeld wordt?

¥      Wat voorzien jullie zelf van bloemen?

¥      Wat voorzien jullie zelf van meubilair?

¥      Is er voldoende sanitair? Ook voor mindervaliden?
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¥ Is er een vestiaire?

¥ Is er personeel voor vestiaire/toilet?

¥ Werken jullie samen met een vaste cateraar?

¥ Is er voldoende parking voorzien?

¥ Zijn kaarsen toegelaten? Zijn vuurwerkstokjes toegelaten? 

¥ Wordt de zaal buiten ook versierd? (bv: kaarsen langs het pad, …)

¥ Is er een coördinator aanwezig de dag zelf en blijft die de hele dag?

¥ Is er materiaal aanwezig voor speeches, “optredens”, …? (beamer, micro, …)

¥ Is er een licht- en geluidsinstallatie voorzien?

¥ Wat is de prijs van de zaal? Komen hier nog zaken bij? Hoe zit het met personeel?

¥ Hoe zit het qua verzekeringen?

¥ Stel dat we toch willen annuleren, wat is jullie beleid hieromtrent?

¥ Wat als er geannuleerd wordt langs jullie kant?

¥ Stel dat we zelf de bloemen voor de decoratie voorzien, voorzien jullie dan vazen of zijn die door ons te voorzien?

Extra opmerkingen of vragen:

 


