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Woodness staat sinds kort in voor het verzorgen van uw
levensmomenten. Wij besteden de grootste zorg aan het
organiseren van uw huwelijk, verjaardag, babyborrel of andere
momenten die een leven lang bijblijven.

Afhankelijk van het type feest zorgt een lichte, creatieve en
verrassende keuken ervoor dat u keer op keer uw gasten culinair
kan verwennen. We kunnen u bijstaan voor de meest
uiteenlopende details: bloemen, decoratie, thema met aangepast
meubilair, en veel meer. 

Dit is een indicatieve gids. We maken liefst een gepersonaliseerd
voorstel in functie van uw wensen. 

 

We kijken ernaar uit om uw levensmoment te verzorgen!

Met vriendelijke groet,
Guillermo Pluym | Woodness Catering & Events 

woodness.be
contact@woodness.be
+32 468 54 57 67
Ter Waarde 50 GLVD, 8980 Ieper
btwnr 0789.495.470
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grissini broodstokjes | hummus 

Grissini  

krokante stukjes pizzabodem | hummus zongedroogde tomaatjes

Pizzakrokant  

assortiment parmaham | coppa | salami milano

Italiaanse ham  

wafelcupje | basilicum | gekonfijte tomaat | Xérès azijn

Gekonfijte tomaat  

pittige mayonaise | gepofte boekweit 

Witte pens  

keuze uit: mosselen | pata negra | garnaal | Oud Brugge kaas | kreeft 

Huisbereide kroketjes  

gepaneerde kip | yoghurt | ras el hanout 

Kip  

warme oester | champagnesaus

Oester met champagnesaus  

toast | olijfolie | tomaat 

Bruschetta  

ziltig koekje | bloemkool | Oosterschelde paling | gember 

Gerookte paling  

aardappelkrokant | zalf van kabeljauw

Fish and chips  

nori tube | tartaar van tonijn | ponzu | bieslookcrème 

Tonijn  

sushiazijn | komkommer | sesam

Oester Oosters getint  
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mosselen | Piquillo puntpaprika's

Gemarineerde mossel  

komkommer | granny smith | limoen | crumble van wasabi  

Sint-jacobsvrucht  

glasnoedels | gemarineerde groentjes | avocadocrème

Tonijn  

blini's | gerookte Oosterscheldepaling | zure room | haringkaviaar 

Oosterscheldepaling  

carpaccio van rundsvlees | rucola | parmesaanse kaas | zongedroogde tomaat
| crumble van truffel 

Rundsvlees  

kalfsvlees | tonijnsaus | appelkappertjes | crumble van tomaat

Vitello Tonnato  

carpaccio | sint-jakobsvrucht | notenolie | limoen | crumble van wasabi 

Coquille  

tartaar | rauwe zeebaars | zoete aardappel | parmesankrokant

Zeebaars  

keuze uit: gamba | zwartpoot kip | Duke of Berkshire varkensvlees  

Gyoza  

jonge prei | gepocheerde oester | sherryjus | butternut 

Buikspek  

kort gebakken coquilles | bloemkoolzalf | hummus van curry 

Coquilles  

zalm kort gegaard | gemarineerde ui | mosterdzaad | lavakruidgel

Zalm  



V
O

O
R

G
E

R
E

C
H

T
E

N
bloemkool | wilde waterkers | hazelnoot

Sint-jacobsvrucht  

gebakken pieterman | asperges | waterkers | citroen 

Pieterman  

carpaccio van meloen | ardense ham | crumble van zuurdesem 

Meloen  

gebakken rode poon | indian curry | groentjes 

Rode poon  

blanke botersaus | salie | tomaat | viooltjes

1/2 Kreeft  

asperges | boter | ei | peterselie

Asperges à la flamande  

tijgergarnaal in panko | geitenkaas | buikspek | romeinse sla  

Tijgergarnaal  

gerookte zalm | venkel | zure room | dille | krokante toastjes

Zalm  

kalfsvlees | tonijnsaus | appelkappertjes | rucola | crumble van tomaat

Vitello tonnato  

carpaccio van rund | parmesan | rucola | zongedroogde tomaat | crumble van
truffel | basilicum

Rund  

tartaar van rund | sesam | pickels | augurk | zilveruitjes 

Tartaar van rund  
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limousin vlees | zomergartinuur | pepersaus | champignonsaus | béarnaise |
aardappel

Dunne lende  

waterzooi | wortel | selder | prei | krielaardappel | à la nage

Heek  

primeurgroenten | postelein | jus | aardappel

Kalfsentrecote  

pompoen | pittige jus | aardappel

Jonge duif  

thermidor | champignon | olijfolie | dragon 

Sint-jakobsvruchten  

witbier | mosterd | wortel | goudsbloem | pasta 

Kokkels  

crème van jonge erwtjes | specerijenjus | citrusafrikaantjes 

Zeetong  

fregola sarda | groene kruiden | jus van witte wijn 

Zeebaars  

waterzooi | seizoensgroenten | Noordzeegarnaal | krielaardappel 

Noordzeevis  

assortiment vlees | seizoenssalades | aardappel | assortiment sauzen

Ofyr  
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trio van donkere-, melk- en witte chocolademousse | hazelnootcrèmeux 

Chocolademousse  

panna cotta veenbes | chocolademousse | framboos

Veenbes  

crème van gekarameliseerde ananas | chocolade | hazelnootcrèmeux |
amandel | yoghurt ijs

Ananas  

aardbeienmousse | rabarber | witte chocolade | munt | coulis | aardbei-ijs

Aardbei  

rode vruchtenmousse | yoghurtcrèmeux | vanillemousse | macaron framboos

Rood Fruit  

browniebiscuit | chocolade | kersenganache | panna cotta framboos  

Kers  

krokante bodem | mascarpone | Amaretto | koffie | melkchocolade

Tiramisu  

naar wens

Ijstaart  

vanille 

Frisco  

gevulde sinaasappel | sinaasappelroomijs 

Sinaasappel  

vanille-ijs | chocoladesaus | crumble van chocolade

Dame blanche  

gebak | koekjes | chocolade

Koffie garnituur  
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huis cava

Cava / fles  

Jean de Villare Grande Reserve brut 

Champagne / fles  

huiswijn 

Rode wijn / fles  

huiswijn  

Witte wijn / fles  

huiswijn | water | koffie

Forfait driegangenmenu  

huiswijn | water | koffie 

Forfait viergangenmenu  

ruim aanbod aan cocktails en / of mocktails te verkrijgen

Cocktails  

ruim aanbod aan home made iced tea & verse limonades 

Juice Bar  
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Wij voorzien standaard witte kaarsen op de tafels en een standaard wit-
groene bloemendecoratie. Het staat u vrij te werken met uw eigen bloemist.
Dit heeft geen impact op onze prijs. Indien u liever een andere kleur wenst,
vormt dit geen enkel probleem. 

Tafelbloemen en kaarsen 

Naamkaartjes of tafelkaartjes kunnen verkregen worden aan € 0,30 / stuk.  

Naamkaartjes  

Wij brengen ons personeel in rekening aan € 35,00 per personeelslid per
begonnen uur. Tevens zijn wij genoodzaakt bij het langer uitlopen (dan de
personeelskostraming) deze extra personeelskost aan te rekenen.  

Personeelskost  

Wij kunnen menukaarten ter beschikking stellen aan € 2,00 / stuk. 

Menukaarten  

Tafelschikkingen en plaatsaanduidingen worden ten laatste 3 dagen voor het
feest doorgegeven.

Tafelschikking en inrichting  

Alle maaltijden kunnen aan dieetwensen worden aangepast. Allergie aan
gluten, noten of lactose? Laat ons dit tijdig weten, zodat we hier de nodige
aandacht kunnen aan besteden. Ook veganisten kunnen bij ons terecht. Wij
bieden uw gasten aangepaste gerechten aan. 

Diëten / Veganisten

U kan vanaf het dessert of na het dessert een aantal genodigden laten aansluiten
voor het avondfeest. Indien zij ook het dessert nuttigen, zal dit aangerekend worden. 

Bijkomende gasten 

Een DJ of orkest worden door de inrichters van het feest rechtstreeks
besproken. Alle spijzen en dranken voor DJ's, orkesten en hun respectievelijke
technische ploegen zijn voor rekening van de inrichters. Wij beschikken over
diverse contacten die wij kunnen aanbevelen. 

DJ & orkesten 

Wij verzorgen tevens voor de volledige aankleding van uw ruimte.

Meubilair en inrichting 
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 De ondertekening van de offerte of het betalen van een bevestiging in geld
of via overschrijving, geldt als aanvaarding van de algemene voorwaarden.
 Ingeval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van Ieper bevoegd. Valt
de betwisting onder de bevoegdheid van de Vrederechter, dan is enkel het
Vredegerecht van Ieper bevoegd. 
 De klant is in alle gevallen er toe gehouden zich in regel te stellen met de
reglementering dewelke van toepassing is op de door hem georganiseerde
activiteiten die plaats vinden in de door hem gehuurde lokalen.
 In geval van nalatigheid in hoofde van de klant kan Woodness in geen
geval contractueel mede aansprakelijk worden gesteld. Woodness beschikt
der halve over een recht van verhaal tegen de klant.
 Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. 

1.

2.

3.

4.

5.

Artikel 1: Toepasselijkheid

De klant accepteert bij de ondertekening van de offerte de
algemene voorwaarden conform aan de horecawetgeving en de
voorwaarden hieronder vermeld. 

 De offerte werd opgemaakt op basis van de door de klant verstrekte
gegevens over locatie, tijdsindeling en aantal gasten. De prijs zal
herberekend worden indien zich hier wijzigingen in voordoen.
 Planning en logistieke aanpassingen die afwijken van de reservering, zullen
per actie besproken en gebudgetteerd worden. 
 De prijzen op onze prijslijsten en offertes blijven 6 maand geldig. Nadien
behouden wij het recht om deze aan te passen aan de prijzen die op dat
ogenblik van kracht zijn, of na onvoorziene prijsstijgingen van
voedingswaren, dranken of bijkomende taksen. 
 Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW en diensten. 

1.

2.

3.

4.

Artikel 2: De prijzen

 Het bevestigen van een reservatie gaat als volgt: Wanneer u akkoord gaat
met ons voorstel, bent u gehouden een voorschot ten bedrage van 60% van
de totaalofferte te betalen als bevestiging. Van zodra wij deze som of de
ondertekende offerte ontvangen hebben (via post of email), noteren wij dit
als een gegarandeerde reservatie. Een reservatie kan slechts op rechtmatige
wijze beëindigd worden op de wijze zoals voorzien in "artikel 5". 
 Het saldo dient vereffend te worden binnen 10 dagen na factuurdatum. 
 De niet betaling van de rekening op zijn vervaldag zal automatisch, zonder
voorafgaande ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding van 15%
met zich meebrengen, met een minimum van €100,00, een verwijlintrest
van 12%. Alle betalingsvoorwaarden eerder toegestaan zullen ook
automatisch ingetrokken worden, zonder voorafgaande ingebrekestelling
en alle facturen worden onmiddellijk opeisbaar in hun geheel. 

1.

2.
3.

Artikel 3: Reservaties, voorschotten en betalingen
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 Bij de offerte wordt een schatting van het aantal personen gevraagd. Een
maand voor het evenement bent u gehouden een update van dit cijfer door
te geven. Dit is voor ons het voorlopige aantal personen. Bij feesten op korte
termijn gepland beschouwen wij het aantal van de offerte als voorlopig
aantal. Het definitieve aantal personen wordt ten laatste 48 uur op
voorhand schriftelijk of email doorgegeven. Dit doorgegeven aantal zal dan
ook gefactureerd worden. Telefonische bevestigingen worden niet
aanvaard. Personen die niet komen opdagen, worden aangerekend met
menu zonder dranken. Bedraagt het gecorrigeerde aantal minder dan 50%
van het oorspronkelijke aantal, dan is er sprake van een gedeeltelijke
annulering waarop het betreffende artikel van toepassing is. 
 De tafelindeling dient ten laatste acht (8) dagen voor het feest schriftelijk
overgemaakt te worden.
 Woodness is niet verantwoordelijk voor een tekort aan voeding, materiaal of
personeel indien er meer gasten zijn dan doorgegeven door de organisator.
Woodness behoudt zich tevens het recht om de factuurprijs evenredig te
verhogen indien er meer gasten blijken te zijn dan doorgegeven door de
klant/organisator.

1.

2.

3.

Artikel 4: Aantal personen en wijzigingen 

 De klant is niet bevoegd een overeenkomst te annuleren, tenzij hij / zij de
hierna bepaalde bedragen betaalt. 
 Een annulering kan uitsluitend schriftelijk of per email. Voor de berekening
van het te betalen bedrag wordt er uitgegaan van de dag waarop de
schriftelijke annulering Woodness heeft bereikt. 
 Bij een gehele of gedeeltelijke annulering wordt het voorschot behouden
voor de schadevergoeding. Behoudens het geval waar de verkoper,
Woodness, voor de door-de-klant vastgelegde datum een gelijkaardig feest
kan opnieuw boeken, zal de klant ingeval van annulering tevens een
schadevergoeding gelijk aan deze 60% van de geschatte omzet van het in te
richten feest dienen te betalen. Indien de afbestelling gebeurt in de loop
van de veertien dagen die voorafgaan aan de gereserveerde datum, dient
100% van de geschatte omzet van het in te richten feest te worden betaald.
 Wanneer er zich buitengewone omstandigheden voordoen, is Woodness
gerechtigd het contact geheel of gedeeltelijk te verbreken zonder
schadevergoeding verschuldigd te zijn aan de klant. Deze buitengewone
onvoorzienbare omstandigheden kunnen zijn: rampen, stakingen en
overmacht. 

1.

2.

3.

4.

Artikel 5: Annuleringen 

 Woodness is niet verantwoordelijk voor meegebrachte materialen
(decoratie, e.a.). De klant is aansprakelijk voor elke schade toegebracht aan
het gebouw, de tuin, en alles die zich in het gebouw of de tuin bevindt, ten
gevolge van fouten of onvoorzichtigheden begaan door hemzelf of zijn
gasten. Woodness is niet verantwoordelijk voor ongevallen en / of
beschadigingen of diefstal die zich voordoen op de parking, in het gebouw
of vestiaire, door aan of van de gasten van het door de klant ingerichte feest.
 Bij feesten dient de klant er over te waken dat er NOOIT gebruik gemaakt
wordt van rijst, confetti of andere uitstrooimaterialen. Wanneer dit het geval
is, wordt er een forfait van €300,00 gehanteerd om deze materialen te
verwijderen. 
 Wanneer blijkt dat de kost hoger is dan het forfait bedrag, om de geleden
schade in de oorspronkelijke staat te herstellen, daar er een
gespecialiseerde firma moet worden gecontacteerd om de herstelling uit te
voeren, wordt de factuur integraal in rekening gebracht.

1.

2.

3.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
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 Gelieve facturatiegegevens, afwijkend van deze op het
reserveringsformulier, door te geven voor uw evenement plaatsvindt. Nadat
wij gefactureerd hebben, kan dit niet meer gewijzigd worden. 
 Klachten of bezwaren omtrent de kwaliteit en / of de hoeveelheid der
waren of niet correct factureren van de genuttigde dranken dienen ons
binnen de vijf (5) dagen na levering ervan per aangetekende brief te
bereiken of mail om in aanmerking te kunnen genomen worden. 
 Klachten of bezwaren betreffende de inhoud van onze facturen, moeten
ons bereiken per aangetekende brief binnen de acht (8) dagen (weekend-
en feestdagen inbegrepen) na factuurdatum. 
De klant en zijn gast(en) dien(t)(en) na een evenement alle meegebrachte
materialen meteen weer mee te nemen. Woodness is niet aansprakelijk
voor achtergebleven materialen. Mocht de klant toch wensen materialen
achter te laten, dan dient hij / zij dit uitdrukkelijk kenbaar te maken aan de
medewerkers van Woodness, dit onverminderd hetgeen vermeld staat in de
onderhavige overeenkomst. 
 De klant dient na een evenement de parking te ontruimen. Woodness is
niet aansprakelijk voor achtergebleven wagens of andere attributen op de
parking. Mocht de klant en zijn gast(en) toch wensen wagens of materialen
achter te laten, dan dient hij / zij dit uitdrukkelijk kenbaar te maken aan de
medewerkers van Woodness, dit onverminderd hetgeen vermeld staat in de
onderhavige overeenkomst.

1.

2.

3.

4.

5.

Artikel 7: Algemeen
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