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4 Algemene Voorwaarden 

Activiteiten  
 

De Open Activiteiten 

De Open Activiteiten vinden wekelijks plaats in het Grand Café. Deze activiteiten hebben een open karakter: 

iedereen is welkom. Het gaat met name om de verbinding, gezelligheid en het samen zijn. De toegang is gratis. 

Consumpties zijn voor eigen rekening. 

 

De Club Activiteiten 

De Club Activiteiten vinden elke week plaats. Voor deelname aan een Club Activiteit wordt een betaling 

gevraagd. Bij de Club Activiteiten kan worden gekozen voor één proefdeelname aan een Club Activiteit.  

 

 Voor deelname aan Club Activiteiten wordt een betaling gevraagd. Via de aankoop van een strippenkaart 

kan men deelnemen. De strippenkaarten zijn verkrijgbaar voor 5 of 10 keer deelname aan clubactiviteiten. 

De geldigheid is respectievelijk 2 of 3 maanden. Zodat de kaart niet verloopt  wanneer men in tijden van 

vakantie of ziekte niet kan deelnemen aan de activiteit. Uiteraard kan men ook eenmalig aansluiten. 

 Deelname aan activiteiten en evenementen is voor eigen risico. Grand Café De Buren en/of Stichting 

Coloriet is niet verantwoordelijk voor enige vorm van schade of gevolgen door deelname, behoudens voor 

directe schade welke is te wijten door opzet of grove schuld van Grand Café De Buren en/of Stichting 

Coloriet .  

 Tijdens nationale feestdagen en in vakantieperioden kan het voorkomen dat het reguliere programma 

wordt aangepast.  

 De samenstelling van het aanbod wordt bepaald door de vraag. Grand Café De Buren vertaalt deze vraag 

naar een passend aanbod. Dit aanbod kan op ieder moment worden gewijzigd. Deelnemers worden 

daarover onder andere geïnformeerd via een flyer, sociale media en de website. 

 

De Inloop Activiteiten 

Een inloopactiviteit vindt ongeveer één of twee keer per maand plaats, afhankelijk van de activiteit. 

Hierbij kan men denken aan een filmarrangement of bijvoorbeeld een bingo. Indien de activiteit het vraagt, kan 

deze bestaan uit meerdere dagdelen.  

Voor elke inloopactiviteit is een afzonderlijke prijs vastgesteld, deze is terug te vinden in de maandflyer, 

facebook en de website www.deburenzeewolde.nl.  

 

Betalingen bij Grand Café De Buren vinden plaats via de PIN. 

 

Vragen, suggesties ? 

Indien u vragen heeft of ideeën heeft voor aanvullende activiteiten. Of wilt u iets anders delen? Neem dan 

contact op met de coördinator van Grand Café De Buren;  Trudy de Jong 06 - 20376189; of via 

info@deburenzeewolde.nl.  
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