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Veel gestelde vragen  

Hoe huur ik een horecaprofessional in bij Noordhost catering voor mijn evenement of 
feest? 

U vult  de stappen in op het aanvraagformulier. Noordhost catering neemt zo spoedig mogelijk 
contact met u op over uw aanvraag. Kijk bij het –tabblad- professional inhuren of ga naar “de knop 
boek hier direct uw gastheer of gastvrouw”. 

Hoe weet ik hoeveel gastheren of gastvrouwen ik nodig heb? 

Particuliere klant-  

Normaliter hanteert Noordhost catering; de vuistregel 2 gastheren op 40 personen in groepsverband, 
dit betekent: ontvangst gasten, serveren van drankjes en het opruimen van de spullen/ afwas. 

Mocht u ook hapjes, dinerbuffet en drankjes o.i.d. geserveerd willen hebben, dan is het afhankelijk 
van uw wensen en behoeften. Hoeveel gastheren of gastvrouwen u wilt hebben. Normaliter  
adviseren wij 3 gastheren op 35 tot 45 personen. 

De zakelijke klant-  

U als zakelijke klant kunt zelf aangeven hoeveel horecaprofessionals u wilt aanvragen. U kent uw 
agenda, de wensen en behoeften bij u in het bedrijf of op het evenement.                                                    
De horecaprofessionals van Noordhost catering zijn gediplomeerde vakbekwame gastheren of 
gastdames uit de horecabranche. 

Wat kost een horecaprofessional bij Noordhost catering? 

Noordhost staat voor duidelijkheid met een glimlach. Bij ons zult u geen onduidelijke factuur of 
onvoorziene extra's in rekening gebracht zien worden. Onze scherpe tarieven staan hieronder 
vermeld. Noordhost catering werkt op basis van het volgende uurtarief o.b.v. horecaprofessional 
(een gastheer/vrouw), 

Het uurtarief is €20,- excl. btw* 

*De gastheer en/of gastvrouwen komen in gepaste kleding. (wit overhemd-zwarte broek- zwarte sloof- kelnersmes en 
dienblad). 

*Noordhost berekent eenmalige startkosten van €15,- per gelegenheid. 

*Inclusief sociale premies en lasten. 

Berekent Noordhost catering voorrijkosten? 

Noordhost catering rekent eenmalige startkosten van €15,-  per gelegenheid  

Wie ruimt alles op en doet de afwas? 

Noordhost catering doet dit. 
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Als ik een arrangement boek bij Noordhost catering, nemen zij dan ook de bijbehorende 
spullen mee? 

Noordhost catering neemt bij een arrangement de benodigdheden mee om een evenement 
geheel vlekkeloos te laten verlopen. Als voorbeeld: bij een borrelarrangement nemen wij 
voldoende glaswerk mee, dienbladen, etc. 

Kan ik ook materiaal huren? 

Dit kan. U betaald de huurprijs van het item in overleg met Noordhost catering. De 
gastheer/gastvrouw zorgt dat het bij u op de locatie mee wordt genomen.  

Kan ik ook een catering voorstel aanvragen? 

Bij Noordhost catering kunt u een cateringaanvraag doen a.d.h.v uw wensen en behoeften. 
Bijvoorbeeld  u viert uw verjaardag. U wilt graag een speciale soort wijn of een bepaald hapje. Wij 
komen met een gepast voorstel. 

Wat kan ik bij Noordhost catering huren? 

U kunt bij ons klein materiaal huren te denken valt aan statafels, kopjes met schotels, glazen, borden, 
bestek, etc.  De gebruikelijke zaken voor het organiseren van een catering evenement. Mocht u iets 
willen huren, maar u twijfel of Noordhost catering het heeft vraag het gerust. Wellicht heeft 
Noordhost catering een passend alternatief. 

Ik wil een feest geven maar weet niet wat ik nodig heb? 

Vul het aanvragenformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. Met een passend 
voorstel. 

Kan ik zelf ook meehelpen op mijn feest? 

Dit kan uiteraard, Noordhost catering helpt u waar nodig. 

Hoe kan ik betalen? 

Contant of per bank overschrijving. Echter de aanbetaling geschiedt enkel door bank overschrijving. 

Wanneer moet ik aanbetalen? 

Bij een opdrachtensom vanaf €500,- betaald u 35% aan van de offertesom. 

Kan Noordhost catering ook mijn gehele feest/evenement organiseren? 

Wij kunnen het gehele feest of evenement voor u verzorgen van A tot Z. Wij kijken samen met u naar 
de wensen en behoeften. Om een succesvol feest / evenement te organiseren. 

Wat is het werkgebied van Noordhost catering? 

Noordhost werkt voornamelijk in de 3 Noordelijke provincies: Groningen, Friesland en Drenthe.             
Wij helpen u ook graag buiten deze provincies  in overleg met ons en de opdrachtgever komen wij 
met een passende offerte.  

Hoe krijg ik mijn factuur? 

U krijgt uw factuur per e-mail toegestuurd. 

 


