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T. 078 762 09 06

Algemene Voorwaarden
Op al onze transacties zijn de Uniforme Horeca Voorwaarden van toepassing. Deze zijn in te zien op www.
khn.nl. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Annuleren
Het financiële risico, dat er op de dag van het bezoek minder gasten aanwezig zijn, wordt gedragen door 
de opdrachtgever. De uiteindelijke rekening wordt opgesteld aan de hand van het opgegeven, definitieve 
aantal personen. Als er op de dag van uitvoering meer gasten dan opgegeven aanwezig zijn, worden deze 
kosten op basis van nacalculatie in de eindfactuur opgenomen. Indien opdrachtgever een overeenkomst 
wenst te annuleren dient hij:
1) Zulks per e-mail aan ons mede te delen.
2) De kosten te voldoen die wij hiervoor maken, evenals de kosten van derden die wij zullen doorberekenen: 
Directe kosten van derden welke door ons ten gevolge van de annulering worden bespaard, zullen op het 
verschuldigde bedrag in mindering gebracht worden. Indien, bij het aangaan van de overeenkomst, tussen 
partijen geen exacte prijzen voor de opdracht, of een deel daarvan, overeen zijn gekomen, gelden de prijzen 
die voor de opdracht redelijk en gebruikelijk zijn. Het door de opdrachtgever aan ons opgegeven aantal 
personen, waarop de opdracht betrekking heeft, is bindend.

Dresscode
Wij verwachten dat onze gasten zich houden aan de dresscode. Dit betekent het volgende:
• Geen petten of hoeden
• Geen trainingspakken
• Geen slippers
• Geen heuptasjes en/of men bags

Onze bar is uitsluitend voor +21 jaar

Reserveren voor borrel
Het is bij Restaurant Kita niet mogelijk om te reserveren voor een borrel. Het is enkel mogelijk om te re-
serveren voor een lunch of diner. Voor een borrel kunt u binnen lopen en in overleg met onze gastheren/ 
gastvrouwen kunt u plaatsnemen indien er plaats is. 

Schade
Wij zijn nimmer aansprakelijk, voor welke schade dan ook, geleden door de opdrachtgever, deelnemers aan 
de bijeenkomst en/of derden, tenzij kan worden aangetoond dat de schade het gevolg is van grove schuld of 
verwijtbare nalatigheid van restaurant Kita of een van haar medewerkers. 

Honden
Wilt u uw hond meenemen naar ons restaurant?
Om overlast voor andere gasten te beperken vragen wij u de volgende richtlijnen na te leven:
• Honden zijn de gehele dag welkom op ons terras.
• Honden zijn binnen in ons restaurant niet toegestaan.
• Honden mogen niet op stoelen, banken en tafels i.v.m. de hygiëne.
• Honden zijn niet toegestaan als ze nat of vies zijn.
• Honden moeten altijd zijn aangelijnd.
• Dienst- en geleidehonden zijn toegestaan.
• Met betrekking tot de gezondheidsregelgeving, zijn honden niet toegestaan in ons restaurant (met 

uitzondering van dienst- en geleidehonden).
• Eventuele schade aan ons meubilair of andere eigendommen van restaurant Kita, door toedoen van de 

hond, wordt in rekening gebracht bij de gast.

Facturatie
Na afloop van uw bezoek kunt u per pin, credit card of contant betalen. Wij sturen alleen de rekening op als 



RESTAURANT KITA
NOORDKADE 4. 3341 SZ HENDRIK IDO AMBACHT

E: INFO@RESTAURANTKITA.NL
T. 078 762 09 06

Terms and Conditions
The Uniforme Horeca Voorwaarden apply to all our transactions. These can be viewed at https://www.khn.nl/
tools/uniforme-voorwaarden-horeca-engels. All prices quoted include VAT.

Dress code
• No caps or hats
• No tracksuits
• No slippers
• No fanny packs and men bags

Reservations for only a drink
It is not possible to make a reservation for only a drink at Restaurant Kita. It is only possible to make reservati-
ons for lunch or dinner. You can walk in for a drink and in consultation with our hosts / hostesses you can take 
a seat if there is room.

Our bar is  for +21 only

Damage
We are never liable for any damage whatsoever suffered by the client, participants in the meeting and/or other 
relations, unless it can be proven that the damage is the result of gross negligence on the part of restaurant 
Kita or one of its employees.

Dogs
Would you like to bring your dog to our restaurant?
To limit inconvenience to other guests, we ask you to comply with the following guidelines:
• Dogs are welcome on our terrace all day long.
• Dogs are not allowed in our restaurant.
• Dogs are not allowed on chairs, benches and tables due to the hygiene.
• Dogs are not allowed if they are wet or dirty.
• Dogs must be leashed at all times.
• Service and guide dogs are allowed.
• With regard to health regulations, dogs are not allowed in our restaurant (with the exception of service 

and guide dogs).
• Any damage to our furniture or other property of restaurant Kita, caused by the dog, will be charged to 

the guest.

Billing
After your visit you can pay by debit card, credit card or cash. We will only send the invoice if you have made 
this known in advance and a completed debtor form is available. We use a payment term of 8 days


