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Beste

 

Hierbij bezorgen wij u onze geactualiseerde doch 
beperkte cateringbrochure voor 2021 die voorlopig 
nog altijd in het teken staat van de 
overheidsmaatregelen die van toepassing zijn tijdens 
deze corona-crisis.

In deze brochure hebben wij een aantal formules en 
prijzen aangepast om ze nog beter in 
overeenstemming te brengen met de vragen en 
wensen die wij vandaag op het vlak van catering 
krijgen.

Wij merken dat – ook in deze bijzondere periode - 
mensen graag een plaats opzoeken waar ze bij een 
maaltijd kunnen napraten met familie en vrienden. U 
kan na de plechtigheid rechtstreeks naar de door u 
gereserveerde ruimte gaan zonder dat u zich met uw 
wagen moet verplaatsen. Uw gasten kunnen gratis 
gebruik maken van onze parking.

Heeft u toch vragen of wensen die niet aan bod 
komen? U kan steeds rekenen op onze flexibiliteit.

Wanneer de periode komt dat de huidige maatregelen 
worden versoepeld of opgeheven dan informeren wij u 
graag verder over ons volledig en meer uitgebreid 
aanbod.

Bedankt voor het vertrouwen en de samenwerking.

 


Tom Wustenberghs

algemeen directeur


VOORWOORD
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• Assortiment charcuterie (kaas, ham, preparé, kip curry, eiersalade)

• Assortiment cups (choco, confituur, boter)

• Assortiment mini broodjes (bruine & witte pistolets, sandwiches)

• Mini croissants & koffiekoeken

• Vegetarische pastasalade

• Koffie, thee en muntwater à volonté


Extra’s / supplementen 
Drankenarrangement all-in : witte & rode wijn, pils, frisdrank                                   

Fruitvlaai : 1 stuk per persoon     

Tomatensoep met balletjes    	 	 	 	 	 	       	 	         


Traditionele koffietafel                               


opties: 
+ ontvangst 1 glaasje cava of sinaasappelsap  

+ ontvangst 1 glaasje champagne of sinaasappelsap 
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Koffie met cake

• Verschillende soorten cake (135g) (vanille, chocolade, appel)

• Koffie, thee en muntwater à volonté


Extra’s / supplementen 
Drankenarrangement all-in : witte & rode wijn, pils, frisdrank                   

Fruitvlaai : 1 stuk per persoon	                                       	                

Koffiekoek : 1 stuk per persoon     	 	 	 	 	 	                


opties: 
+ ontvangst 1 glaasje cava of sinaasappelsap 

+ ontvangst 1 glaasje champagne of sinaasappelsap 
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• Ontvangst met een glaasje cava of sinaasappelsap

• Soep van het seizoen

• Assortiment mini open luxe broodjes (brie, gerookte zalm, kaas & ham, preparé)

• Vegetarische pastasalade

• Diverse zoetigheden, cake & macarons

• Koffie, thee en muntwater à volonté


Extra’s / supplementen 
Koffiekoek : 1 stuk per persoon


Luxe koffietafel

opties: 
+ drankenarrangement all-in
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Soep van het seizoen

***


Stoofvlees met frietjes, witloofsalade, gemengde salade & mayonaise

of


Zalmfilet met preiroomsaus & aardappelpuree

of


Witloof-hamrolletjes uit de oven

***


Chocomousse of rijstpap


Het driegangenmenu kan besteld worden vanaf 20p.

We vragen om maximum twee hoofdgerechten voor heel het gezelschap te kiezen 

en de juiste aantallen per gerecht minstens 48 uur op voorhand door te geven.

Driegangenmenu

opties: 
+ drankenarrangement all-in 

+ ontvangst 1 glaasje cava of sinaasappelsap 
+ ontvangst 1 glaasje champagne of sinaasappelsap
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Receptie aan tafel

• Assortiment mini open belegde broodjes (kaas, ham, préparé, kip curry, eiersalade)

• Assortiment mini patisserie (éclairs, boules de berlin, profiteroles, tompouces,…)

• Vegetarische pastasalade

• Koffie, thee en muntwater à volonté


Extra’s / supplementen 
Drankenarrangement all-in : witte & rode wijn, pils, frisdrank                  

Tomatensoep met balletjes    	 	 	 	 	 	               

Koffiekoek : 1 stuk per persoon   	 	 	 	 	 	               


opties: 
+ ontvangst 1 glaasje cava of sinaasappelsap  

+ ontvangst 1 glaasje champagne of sinaasappelsap
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• Koude aperohapjes (kaas-en salami blokjes, droge worstjes, nootjes, olijven,…)

• Twee soorten tapenades met broodstokjes

• Tomaat & mozzarella brochette

• Diverse macarons


Extra’s / supplementen 
Ontvangst met 1 glaasje cava of sinaasappelsap 	 	 	    

Ontvangst met 1 glaasje champagne of sinaasappelsap  	           


Frituurmix : 5 hapjes per persoon	 	 	 	                       


Mini belegde sandwiches : 1 stuk per persoon		 	 	     


Borrelarrangement


opties: 
+ drankenarrangement all 
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Indien één van uw gasten een allergie heeft of een vegetarische voorkeur heeft, 
houden we hier zo goed mogelijk rekening mee. We vragen dit op voorhand 
door te geven zodat we kunnen bekijken welke gerechten wij kunnen 
aanpassen.                                                                                            
Glutenvrije, vegetarische en vegan formules kunnen voorzien worden. 
Indien u meer uitgebreide informatie wenst of de allergenen van onze 
producten dan kan u deze informatie steeds aan onze medewerkers opvragen. 
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Het aanbod in deze brochure vervangen de voorgaande brochure.


Alle formules (incl. recepties) worden omwille van Covid-19 aan tafel geserveerd. We voorzien een 
basis van het beleg op tafel. Mocht u merken dat er iets te kort is, aarzel niet om een van onze 
medewerkers aan te spreken, zodat zij dit aanvullen voor u en uw gasten.


Onze medewerkers komen veelvuldig rond met koffie en thee. Frisdranken en bier kunnen op 
vraag van de familie aan tafel geserveerd worden en dit wordt later aangerekend op de 
eindafrekening.


In deze brochure vindt u de inhoud van standaard koffietafels evenals tal van mogelijkheden om 
deze verder naar uw smaak aan te passen. Mocht dit niet voldoen aan u wensen, zijn wij steeds 
bereid om een voorstel op maat uit te werken. Onze formules zijn geldig vanaf 20 personen. Bij 
minder personen bent u even welkom maar zijn wij genoodzaakt een supplement aan te rekenen.

Kinderen tot 12 jaar betalen slechts de helft van de prijs op voorwaarde dat dit op voorhand werd 
meegedeeld.


Wij maken één rekening voor één groep. Individueel afrekenen is niet mogelijk.

Extra informatie
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In de tarieven van de standaardformules, is de zaalhuur steeds gedurende twee uren inbegrepen. 
Indien de zaal na twee uur vrij is, bieden wij u de mogelijkheid om te blijven natafelen. Er is dan 
geen drankverplichting of extra zaalhuur. We brengen wel de kostprijs van onze medewerkers in 
rekening. 


Op zaterdag geldt er evenwel een toeslag voor het gebruik van de zalen. Indien u niet kiest voor 
een standaard formule en een voorstel op maat laat uitwerken, zit hierin geen zaalhuur vervat en 
rekenen wij deze afzonderlijk aan. 


Tot slot is het mogelijk om niet te kiezen voor standaardformules en zelf uw cateringwensen door 
te geven.


Zaalhuur en personeelskosten
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In Antwerpen beschikken we over 6 koffiezalen. De capaciteit van elke zaal wordt beïnvloed door de 
toepasselijke corona-maatregelen.


We beschikken over 2 zalen voor 50p., 1 zaal voor 40p., nog een zaal voor 36p. en 2 zalen waar 32p. 
kunnen plaatsnemen.


In Turnhout beschikken we over 2 koffiezalen: de grote zaal kan gereserveerd worden voor 50p.; deze 
zaal kan ook als 2 afzonderlijke ruimten (24p. en 40p.) gereserveerd worden. De kleine zaal kan 
gereserveerd worden voor 28p.


Capaciteit zalen
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In Antwerpen beschikken we over een cafetaria met plaats voor ruim 20 personen. Deze 
accommodatie is voorzien voor genodigden die voor- of na de plechtigheid iets willen nuttigen. 


Het cafetaria is geopend een uur voor elke afscheidsplechtigheid en een uur na elke 
afscheidsplechtigheid. 
Deze tijden kunnen soms afwijken door andere geplande activiteiten.

Cafetaria

In uitzonderlijke gevallen en in samenspraak met de vestigingsmanager kunnen er door de 
nabestaanden eigen dranken en/of voedingswaren worden meegebracht.


Wij zorgen dan voor het indekken van de tafels, de bediening en de afwas. Wij brengen dan wel 
een stop- of serviesgeld in rekening.


Omdat hier veel varianten op bestaan maken wij steeds een prijsvoorstel op maat.

Stop- en serviesgeld
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1. Tenzij anders uitdrukkelijk en schri4elijk overeengekomen, is de opdrachtgever er toe gehouden de 
uitgaande rekeningen en facturen van PONTES zonder korAng en contant te betalen op het adres van de 
maatschappelijke zetel of binnen een termijn van 
30 dagen volgend op de datum van de rekening of factuur door middel van domiciliëring of overschrijving 
van het verschuldigde bedrag op het rekeningnummer dat op de rekening of de factuur is vermeld. 

2. Alle tarieven in verband met de prestaAes en diensten, die door PONTES kunnen worden geleverd, zijn op 
verzoek verkrijgbaar op het adres van de maatschappelijke zetel, via e-mail (info@pontes.be). 

3. De prestaAes en diensten van PONTES worden aangerekend op basis van de door de opdrachtgever 
bestelde diensten en prestaAes die hij uiterlijk om 12 uur van de dag voorafgaand aan de dag van de 
prestaAe(s) moet doorgeven. De consumpAes verbruikt in de koffiekamers worden aangerekend op basis 
van het reële verbruik door de deelnemers aan de uitvaartmaalAjd. Bij een verschil van tenminste 25% 
tussen de bestelde maalAjden en het reëel aanwezige personen kan op verzoek van de opdrachtgever en 
vermindering van de factuur worden toegestaan van 50% op dit verschil. Indien er meer personen 
aanwezig zijn dan vermeld bij de bestelling door de opdrachtgever, wordt het reële aantal maalAjden en 
consumpAes in rekening gebracht. 

4. Klachten over de dienstverlening of de geleverde prestaAes van PONTES moeten schri4elijk aan PONTES 
worden gemeld binnen een termijn van acht dagen.Het protesteren van een factuur moet eveneens 
schri4elijk gebeuren binnen een termijn van acht dagen met vermelding van de datum en het nummer 
van de factuur of rekening. 

5. Bij niet-betaling van het verschuldigde bedrag op de vervaldag, is de opdrachtgever van rechtswege en 
zonder ingebrekestelling vanaf die vervaldag een interest van 12 % per jaar op dat bedrag verschuldigd, 
vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 15 % op dat bedrag, met een minimum van 125 
euro als schadebeding. Onkosten verbonden aan onbetaalde of oninbare betalingsinstrumenten, evenals 
andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de 
opdrachtgever afzonderlijk aangerekend. Het aanrekenen van voormelde nalaAgheidsintrest gee4 de 
klant niet het recht de betaling van zijn schuld uit te stellen. 

6. De niet-betaling van een factuur of een rekening op de vervaldag hee4 de onmiddellijke opeisbaarheid 
van alle nog openstaande facturen en rekeningen van de klant tot gevolg, zelfs de niet-ver-vallen, zonder 
rekening te houden met de voordien toegestane betalingsvoorwaarden.  

7. De betaling zonder enig voorbehoud van een gedeelte van het gefactureerde bedrag geldt als 
aanvaarding van die factuur. 

8. Gedeeltelijke betalingen worden door PONTES aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige 
erkentenis. Zij worden eerst toegerekend op de eventueel gemaakte gerechtskosten, daarna op de 
vervallen rente, vervolgens op de forfaitaire schadevergoeding en ten slo[e op de hoofdsom. PONTES 
behoudt zich het recht voor om de nog niet geleverde prestaAes te annuleren of de uitvoering ervan op te 
schorten, op voorwaarde dat zij de opdrachtgever hiervan vooraf op de hoogte brengt. 

9. De door PONTES aangerekende prijzen zijn vermeld zowel exclusief als inclusief BTW. De BTW-plicht is 
voor PONTES van toepassing voor alle verstrekte uitvaartdiensten, in het bijzonder voor de cremaAes, 
afscheidsplechAgheden, cateringacAviteiten en aanverwante diensten. 

10. PONTES is de eventueel overeengekomen korAngen slechts verschuldigd op de prijs van de gedane en 
betaalde prestaAes. 
Bovendien is PONTES deze korAngen en andere financiële of materiële voordelen niet verschuldigd en 
verliest de klant de toe-gekende termijnen en voordelen als de klant zijn verplichAngen ten aanzien van 
PONTES niet of slechts gedeeltelijk nakomt. De klant mag in geen geval en zonder voorafgaande 
toestemming de openstaande facturen en rekeningen van PONTES niet compenseren met bedragen die 
deze laatste om welke reden dan ook nog verschuldigd zou zijn aan de klant. 

11. Wanneer PONTES ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid verkeert de 
overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst te beëindigen zonder 
dat enige vorm van schadevergoeding kan worden geëist. 

12. PONTES aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor gebeurlijke ongevallen. 

13. Wanneer PONTES in uitzonderlijke en individuele gevallen instemt met een afwijking van de in deze 
regels vermelde algemene voorwaarden, dan moet dit beschouwd worden als een tegemoetkoming ten 
aanzien van de klant waaraan alAjd en zonder vooropzeg een einde kan worden gesteld. 

14. De algemene voorwaarden van PONTES genieten voorrang wanneer zij in samenloop komen met of 
tegenstrijdig zijn aan deze van de klant. 

15. Het Belgische recht is van toepassing op de rechtsverhouding tussen PONTES en haar klanten. 

16. Alle betwisAngen die betrekking hebben op de totstandkoming, de interpretaAe, de uitvoering, de niet-
uitvoering en de beëindiging van de overeenkomsten van PONTES met haar klanten, vallen onder de 
bevoegdheid van de rechtbanken van het ge-rechtelijk arrondissement Antwerpen.

Algemene voorwaarden



Voor meer informatie: 

Crematorium Antwerpen 
Jules Moretuslei   2 

2610   Antwerpen-Wilrijk 

Crematorium Turnhout 
Steenweg op Merksplas   68 

2300   Turnhout 

    03 828 95 60 
       info@pontes.be 
        www.pontes.be 
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