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1. Reserveren 
1.1 Heeft u een specifieke 
situatie die maatwerk verlangt, 
of wilt u weten wat een boeking 
bij Seats2Meet Green Planet 
gaat kosten? Vraag dan 
vrijblijvend een offerte aan via 
het formulier op onze website. 
 
1.2 Om een zaal te reserveren 
vult u ons reserveringsformulier 
in. Zodra wij uw formulier 
hebben ontvangen, streven wij 
ernaar om uw reservering 
binnen 24 uur te bevestigen. 
Uw reservering is pas bevestigd 
zodra u een bevestigingsmail 
van ons heeft ontvangen. 
 
1.3 Mocht u binnen 24 uur van 
te voren een zaal bij 
Seats2Meet Green Planet willen 
reserveren, neem dan contact 
met ons op voor de actuele 
beschikbaarheid van onze 
zalen. 
 
2. Betaling 
2.1 De betaling van de zalen 
geschiedt via een factuur. 
Mocht u liever contant willen 
betalen, dan kan dat bij een van 
onze kassa’s. Meldt u dit gelieve 
op uw reserveringsformulier. 

3. Betaling 
3.1 Wanneer u uw boeking bij 
Seats2Meet Green Planet wilt 
annuleren, is dit mogelijk via 
ons telefoonnummer en e-
mailadres. 
 
3.2 Annuleert u uw boeking 
minimaal 24 uur van te voren, 
dan is dit geheel kosteloos. 
 
3.3 Annuleert u uw boeking 
tussen de 24 en 12 uur van te 
voren, dan brengen wij 50% van 
de totale kosten van uw 
reservering in rekening. 
 
3.4 Annuleert u uw boeking 
minder dan 12 uur van te voren, 
dan brengen wij de volledige 
kosten van uw reservering in 
rekening. 
 
4.Korting 
4.1 Maakt u een reservering van 
20 personen of meer, dan 
ontvangt u van ons een korting 
van 10% op de huurprijs van de 
zalen. De korting wordt 
automatisch verrekend op uw 
factuur. 

4.2 Non-profitorganisaties 
ontvangen van ons een korting 
van 50% op de huurprijs van de 
zalen. De korting wordt 
automatisch verrekend op de 
factuur. 
 
5.Gebruik Seat2Meet 
5.1 Het boeken van een zaal bij 
Seat2Meet Green Planet is 
inclusief gratis wifi, koffie/thee 
en gekoelde dranken, print 
faciliteiten, beamer/flatscreen. 
 
5.2 Eventuele extra’s die u ter 
plekke bijboekt kunt u gelijk 
afrekenen. Tevens kunt u 
ervoor kiezen om de 
bijgeboekte extra’s op de 
factuur te laten zetten. Meldt u 
dit gelieve bij de S2M Operator. 
 
5.3 Het gebruik van de lockers 
en garderobe van Seat2Meet 
Green Planet is geheel op eigen 
risico. Green Planet is niet 
aansprakelijk voor eventueel 
zoek geraakte spullen.  
 

 


