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Oirschotsedijk 9, 5651GB Eindhoven
Routebeschrijving: zie onze website

E: info@demispelhoef.nl 
W: www.demispelhoef.nl 

T: (040)2624128 
Volg ons ook op facebook! 

De Mispelhoef
Welkom,

De Mispelhoef beschikt over 3 verschillende sfeervolle, 
karakteristieke zalen met ieder een eigen terras.

U kunt bij ons terecht voor recepties, zakelijke evenementen, feesten, koffietafels en
uw huwelijksfeest met ceremonie. Ook bieden wij u de mogelijkheid om te overnachten 

in ons romantisch bruidshuisje, met een uitgebreid ontbijt. 
Onze zalen zijn geschikt voor gezelschappen vanaf 30 personen.

Om u volledig en goed te kunnen adviseren, vragen wij u vriendelijk een afspraak te 
maken. U bent ook van harte welkom in ons eetcafé voor een heerlijke lunch of diner.



In 1954 werd het café vergroot doordat de huiskamer er bijgetrokken werd.

De boerderij waarbij toentertijd zo’n 30 á 40 ha land hoorde is in ieder geval vanaf 1774 
ook altijd café geweest. De herberg, is een jaar nadat de Oirschotsedijk, tegelijk met de 
Leenderweg werd aangelegd, als zodanig in gebruik. Bij “de Mispelhoef” verzamelden voerlui 
zich om gezamenlijk over de heide, die toen onveilig was, door te reizen naar Oirschot en 
verder. De Mispelhoef dankt waarschijnlijk haar naam aan de mispelbomen welke aan de 
overkant van de Oirschotsedijk nabij het authentieke bakhuis staan. In dit bakhuis bakte 

verschillende families hun brood. 

De Mispelhoef is vanaf 1863 tot 1995 vrijwel steeds verhuurd geweest.
Op 1 april 1995 kocht de heer W. Loomans “de Mispelhoef” van de Familie Philips.

 In 2010 werd de zoon M.Loomans de eigenaar en uitbater van de horeca gelegenheid.
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Algemeen bekend is nog steeds “de Mispelhoef” aan de Oirschotsedijk.
 Zo staat er in de beschrijving van Eindhoven, waarin tevens wordt verteld dat er al sprake 

was van een boerderij op die plaats in het jaar 1590. Een feit is, dat de “Mispelhoef” wat de 
naam betreft, ouder is als het jaartal in de zijgevel   – 1774 – doet vermoeden dat wordt 
bewezen door een akte uit 1729 aanwezig in het gemeentearchief, waarin als bewoners 
worden genoemd “Francis Boelaerts en de Lysbeth Aerts – Goudraensen egteluyden” deze 

waren immers  “woonende op oudt Acht onder deze heerlijkheid 
Woensel op ten Mispelhoeve”.

Veel ouder dan de muurankers van 1774 is het kleine gewelven keldertje onder het meest 
vooruitstekende deel van deze mooie hoeve. Opmerkelijk is in het keldertje, dat een 

tussenmuur hier een dikte heeft van 1 meter. Vermoedelijk is dit aanvankelijk een 
buitenmuur geweest. De huidige buitenmuur is thans een halve meter dik.

De gelagkamer, waar in de Brabantse openschouw de jaartallen 1774 en 1937 
herinneren aan de (her)opbouw en restauratie.

Geschiedenis van
De Mispelhoef
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Huwelijksceremonie

Huwelijkspakket “de Vijvertuin” met prieel
Trouwprieel in onze Vijvertuin
Romantisch bankje voor het bruidspaar
30 stoelen voor de gasten
Spreekkatheder en tafel voor de ambtenaar
Audio installatie
Bij slecht weer wordt de ceremonie binnen gehouden in een van onze sfeervolle zalen.

€ 550,00
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De Mispelhoef is de perfecte trouwlocatie om uw bruiloft te organiseren. 
Wij verzorgen de ceremonie buiten in onze prachtige vijvertuin of in een van onze sfeervolle 
zalen. Jullie gehele huwelijksdag op één locatie van ja woord tot toast. Heerlijk dineren, een 

spetterend feest en tot slot een overnachting in onze bruidssuite met een uitgebreid ontbijt. 

Laat je snel inspireren en aarzel niet om een vrijblijvende afspraak te 
maken om samen jullie  droomlocatie te bewonderen.

     

Bruidssuite 
Een romantische overnachting met een fles feestelijke bubbels en een 
uitgebreid ontbijt. Wij verhuren deze uitsluitend in combinatie met een feest.

€ 150,00

Optioneel af te nemen :
Extra stoelen te huur 
Love letters met verlichting (130 cm hoog)

€     4,95
€   95,00

per stoel

Prijs wijzigingen voorbehouden



Koffie en thee        
In onze zalen beschikken wij uitsluitend over koffie en thee

Frisdrank (glas) 
Frisdrank (flesje) 
Vruchtensap 

Bavaria (Tap)
Bavaria malt
Bavaria 0% Wit
Radler Lemon 0% 
Radler Lemon 2% 
Oud bruin 
Rosé bier
Swinckels 
Trappist dubbel (tap)
Witte trappist (tap)

Witte wijn en rode wijn
Rosé wijn en moezel
Port, sherry
Prosecco
Spaanse Cava ( Freixenet) 
Alcoholvrije champagne 
Mixdrank
Likeur

€   2,50

 

€   2,75  

€   2,75 

€   2,75 

€   2,80 

€   3,65

€   3,65 

€   3,65

€   3,65 

€   3,75 

€   3,75 

€   3,95 

€   4,25

€   4,25 

€   4,50 

€   4,50 

€   4,50 

€   4,50

€   4,50 

€   4,25 

€   6,00

€   6,50 

Dranken

7

Luxe gesorteerd gebak 
Chocolade brownie      
Petit four
Mini cupcake      
Bonbon
Franse macarons

Assortiment van mini patisserie :                                               
Chocolade brownie
Mini cupcake
Bonbon
Stroopwafeltje
Franse macaron

Vlaaien (10 punten)   
Stroopwafelvlaai
Boschebollen vlaai
Vers fruitvlaai
Appel citroenvlaai
Klassieke rijstenvlaai
Rastervlaai

Andere vlaaien zijn in overleg ook mogelijk

€   4,95

€   3,95

€   2,95

€   2,25

€   1,00

€   1,95

€   4,95 p.p 
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€ 36,50

€ 36,50

€ 36,50

€ 36,50

€ 36,50
€ 32,50
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Gebak
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Borrelhapjes voor op tafel       

Notenmelange met kaasstengels
Crispy chips met truffelmayonaise
Kaasblokjes met fuet en mosterd
Paprika sticks, komkommer sticks, cherry tomaatjes met een kruiden yoghurtdip
Luxe receptie schaaltjes met crispy chips, kaasblokjes, fuet en truffelmayonaise 
Mispelhoefplateau met olijven, kaasstengels, crispy chips, kaasblokjes, fuet, 
Amsterdamse uitjes, brood en kruidenboter.

Warme hapjes

Bittergarnituur van gefrituurde mini snacks 
Bitterbal met een kruidige vleesragout  
Sate met satésaus en gefrituurde uitjes 
Bourgondische bitterbal volgens een typisch Brabants receptuur  
Mini loempia gevuld met gekruid kippenvlees en Javaanse pindasaus 
Thaise rode curry kroket      
Mini pizza met mozzarella, Emmentaler kaas en basilicum 
Garnalenhapjes met een chilisaus       
Krokante kipstukjes, licht pittig gekruid met een chilimayonaise    
Mini bapao met chilisaus        
Old Amsterdam bitterbal        
Japanse yakitori spies         
Mini broodje pulled chicken        
Mini broodje kroket met mosterd-mayonaise     
Mini pitta broodje beef curry                          
Ambachtelijk Brabants mini saucijzenbroodje     
Ambachtelijk Brabants mini worstenbroodje     
Mini stoofpotje met oma’s stoofvlees      
Mini broodje hamburger “de luxe”       
Puntzak rustieke friet met mayonaise 
Saucijzenbroodje         
Ambachtelijk Brabants worstenbroodje

Koude hapjes 

Luxe canapes met filet americain, roomkaas, krabsalade, brie en forel  
Amuse van zalm en tzatziki   
Mini vitello tonnato met tonijnmayonaise 
Mini carpaccio met truffelmayonaise, Parmezaan en rucola
Mini cocktail van rivierkreeftstaartjes en avocado
 

 

€   4,95 

€   3,50 

€   7,50 

€   2,95 p.p

€   2,95 p.p

€   3,50 p.p 

 

€   1,00 

€   1,00 

€   2,00 

€   1,20 

€   1,30

€   1,40 

€   1,40 

€   1,75 

€   1,60

€   1,60 
€   1,20

€   2,20

€   3,50

€   2,75

€   2,60

€   2,50

€   2,50

€   2,75

€   3,75

€   3,25

€   3,50

€   3,75

€   2,25

€   2,40

€   2,50

€   2,75

€   2,40 

Hapjes arrangement A 

Notenmelange op tafel
Luxe canapes met filet americain, roomkaas, krabsalade, brie en forel
Bittergarnituur van gefrituurde mini snacks
Mini saté met satésaus en gefrituurde uitjes
Mini broodje kroket met mosterd mayonaise

Hapjes arrangement B

Notenmelange op tafel
Bourgondische bitterbal volgens een typisch Brabants receptuur
Mini saté met satésaus en gefrituurde uitjes
Mini broodje pulled chicken 
Puntzak rustieke friet met mayonaise

Hapjes arrangement C 

Receptie schaaltjes met kaas, fuet, crispy chips en truffelmayonaise 
Mini carpaccio met truffelmayonaise, Parmezaan en rucola
Luxe canapes met filet americain, roomkaas, krabsalade, brie en forel
Amuse van gerookte zalm en tzatziki
Mini broodje hamburger “de luxe”
Garnalenhapjes met een chilisaus

€     7,95 

 

€     9,95 

€   12,50 
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Hapjes
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Avond arrangement 1

Notenmelange op tafel  
Bittergarnituur van gefrituurde minisnacks
Bitterbal met een kruidige vleesragout
Mini loempia gevuld met gekruid kippenvlees en Javaanse pindasaus
Old Amsterdam bitterballen
Bittergarnituur van gefrituurde mini snacks

Onbeperkt koffie, thee, frisdranken, bier, radler,  rode wijn, witte wijn, 
moezel, rosé wijn, port, sherry en jenever
 

€ 36,50 Avond arrangement 3  

Receptie schaaltjes met kaas, fuet, crispy chips en truffelmayonaise
Luxe canapes met filet americain, roomkaas, krabsalade, brie en forel
Mini carpaccio met truffelmayonaise, Parmezaan en rucola
Japans yakitori spiesje
Krokante kipstukjes, licht pittig gekruid met een chilimayonaise 
Mini hamburger “de luxe“

Onbeperkt koffie, thee, frisdranken, bier, radler, rode wijn, witte wijn, moezel,
rosé wijn, port, sherry en jenever

€ 42,50
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Deze arrangementen zijn voor 5 uur.

U kunt het drank assortiment uitbreiden met mixdranken en speciaal bieren voor € 4,50 per persoon.

Alle consumpties voor en na afkoop worden apart berekend.

Avond arrangementen

Avond arrangement 2  

Notenmelange met kaasstengels op tafel
Luxe canapes met filet americain, roomkaas, krabsalade, brie en forel
Bittergarnituur van gefrituurde mini snacks
Bourgondische bitterbal volgens een typisch Brabants receptuur
Thaise rode curry kroket
Puntzakje rustieke friet met mayonaise

Onbeperkt koffie, thee, frisdranken, bier, radler, rode wijn, witte wijn, 
moezel, rosé wijn, port, sherry en jenever

€ 39,50
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Receptie arrangement A   
 

Notenmelange op tafel 
Bittergarnituur van gefrituurde mini snacks
Bitterbal met een kruidige vleesragout                                  
Mini loempia gevuld met gekruid kippenvlees en Javaanse pindasaus 
Bitterbal met een kruidige vleesragout 

Onbeperkt koffie, thee, frisdrank, bier, alcoholvrij bier, speciaal bier, radler,
rode wijn, witte wijn, moezel, rosé wijn, port, sherry en jenever
 

€ 17,95 
 

Receptie arrangement C 
 

Receptie schaaltjes met kaas, fuet, crispy chips en truffelmayonaise 
Mini carpaccio met truffelmayonaise, Parmezaan en rucola   
Luxe canapes met filet americain, roomkaas, krabsalade, brie en forel 
Japans yakitori spiesje 
Garnalenhapjes met chilisaus 

Onbeperkt koffie, thee, frisdrank, bier, alcoholvrij bier, speciaal bier, radler,
rode wijn, witte wijn, moezel, rosé wijn, port, sherry en jenever

€ 22,95 
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Receptie Arrangementen

Deze arrangementen zijn voor 2 uur en kunnen per uur verlengd worden voor € 6,00 per persoon.
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Receptie arrangement B   
 

Notenmelange en kaasstengels op tafel 
Mini loempia gevuld met gekruid kippenvlees en Javaanse pindasaus 
Bittergarnituur van gefrituurde mini snacks
Bourgondische bitterbal volgens een typisch Brabants receptuur 
Puntzakje rustieke friet met mayonaise 

Onbeperkt koffie, thee, frisdrank, bier, alcoholvrij bier, speciaal bier, radler
rode wijn, witte wijn, moezel, rosé wijn, port, sherry en jenever

€ 19,95 
 

Diner buffet (3 gangen)

Voorgerechten
Huisgemaakte tomatensoep met gehakt
Italiaanse salade van tomaten, mozzarella, pijnboompitten en pesto
Luxe vleesplateau met serrano ham , Spianata en chorizo
Visplateau van gerookte zalm, gerookte forel, krabsalade en rivierkreeftstaartjes
Diverse soorten brood, aioli en kruidenboter

Hoofdgerechten
Varkenshaasmedaillons in bospaddenstoelensaus
Kippendij in truffelroomsaus
Gamba’s met verschillende vissoorten in kreeftensaus
Gebakken krieltjes
Pasta Aioli
Aardappelgratin

Nagerecht
Het “Mispelhoefspektakel”
Een dessert buffet dat geopend wordt met vuurwerk en bestaat uit verschillende 
soorten bavarois en diversen ijstaarten

€ 42,50 
 

Diner 

U kunt ook kiezen voor een diner. Omdat wij met producten van het seizoen werken, verwijzen wij u 

naar onze actuele menukaart op www.demispelhoef.nl. Hieruit kunnen wij geheel naar uw wensen een 

diner samenstellen. Diners zijn mogelijk tot 35 personen.  

Prijs wijzigingen voorbehouden



Sharing dinner

Voorgerechten
Broodplankje met waldkorn oergranen brood, truffelmayonaise en kruidenboter
Vitello tonato met tonijnmayonaise en kappertjes
Carpaccio met truffelmayonaise, pijnboompitten, Parmezaan en rucola
Vleesplateau met serrano ham, spianata en chorizo
Patatas bravas met gerookte paprikasaus

Hoofdgerechten
De “Mispelhoefpan” gevuld met varkenshaas, champignons, ui, spek, romige saus, 
haricots verts en kriel
Pannetje oma’s runderstoofvlees
Mexicaanse gehaktballetjes in tomatensaus
Gamba’s bereid op Spaanse wijze
Varkenshaas met een romige pepersaus
Rustieke friet en mayonaise

Nagerechten
Chocolade brownie met karamelsaus en slagroom
Cheescake van roodfruit
Verse fruitsalade
Lava cake van Belgische chocolade
Panna cotta van karamel met ahorn siroop en walnoten

€ 39,50 
 

Walking Dinner 
 
Een walking dinner bestaat uit leuk gepresenteerde kleinere gerechten, 
die onze gastvrouwen/heren in gangen uitserveren terwijl u gezellig staat te borrelen.

5 gangen á € 37,50 met keuze uit 2 voorgerechten , 2 hoofdgerechten en 1 nagerecht
6 gangen á € 42,50 met keuze uit 3 voorgerechten , 2 hoofdgerechten en 1 nagerecht

Broodplankjes op tafel met ambachtelijk brood, aioli, truffelmayonaise en kruidenboter.

Voorgerechten
Soepje van paprika en basilicum
Carpaccio met truffelmayonaise, pijnboompitten, Parmezaan en rucola
Bonbon van gerookte zalm, rivierkreeftstaartjes, avocado mousse, tomaat, 
ui en een rode bieten dressing
Vitello tonnato met tonijnmayonaise
Beef teriyaki, Parmezaan en rucola
Gefrituurde geitenkaas, cranberry compote en parmaham chips

Hoofdgerechten
Ossenhaasspies met ketjapsaus en bataatpuree
Zalm met saffraan saus en knolselderij puree
Varkenshaas met een romige pepersaus
Gamba’s spies bereid op Spaanse wijze 
Oma’s stoofpotje van runderstoofvlees
De “Mispelhoefpan” gevuld met varkenshaas, champignons, ui, spek, romige saus en haricots verts 

Nagerechten
Chocolade brownie met karamelsaus en slagroom
Cheescake 
Verse fruitsalade
Lava cake van Belgische chocolade
Panna cotta van karamel met ahorn siroop en walnoten
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Sharing of walking diner
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€ 27,50

 

Zuid Europees buffet  

Huisgemaakte tomatensoep met gehakt
Meloen met ambachtelijk Serranoham
Griekse salade met feta, komkommer, tomaat en kruidenolie
Kipsalade met stukjes gemarineerde kip, croutons en een honingdressing
Ambachtelijke rijkgevulde rundvleessalade 

“Calamares”, gefrituurde inktvisringen
Gehaktballetjes in tomatensaus met uitjes, selderij, paprika en tuinkruiden.
Lasagne bolognese met een romige bechamelsaus, vers gemalen kaas en gehakt.
Pasta met kip in een truffelroomsaus
Patatas bravas met gerookte paprikasaus
Gele rijst.
Diverse soorten brood, aioli en kruidenboter

€ 21,50

 

Stamppot buffet 
 

Erwtensoep met roggebrood en katenspek   
Hutspot
Boerenkoolstamp 
Zuurkoolstamp
Geserveerd met rookworst, speklapjes, braadworst in jus en mosterd

Desserts 

Het “Mispelhoefspektakel” 
Een dessert buffet dat geopend wordt met vuurwerk en bestaat uit 
verschillende soorten bavarois en diverse ijstaarten
 
Omelet Sibérienne : geflambeerde ijstaart met aardbeien-vanille ijs en  
Italiaans schuim, geserveerd met warme kersen

Een assortiment van mini desserts (2 per persoon)
Chocolademousse, aardbeienbavarois, chocolade brownie en fruitsalade   

 

€ 9,50

€ 6,95

€ 5,50 

2019

Buffetten
Mispelhoef buffet 
 
Huisgemaakte tomatensoep met gehakt
Ambachtelijke en rijkgevulde rundvleessalade
Gemarineerde kipsalade met croutons, spekjes, tomaat en een honingdressing
Salade caprese, tomaat, mozzarella en een pesto dressing
Visplateau van gerookte zalm, gerookte forel, krabsalade en rivierkreeftstaartjes 

Warme bourgondische beenham met mosterd, honing en bruine suiker
De “Mispelhoefpan” gevuld met varkenshaas, champignons, ui, spek, romige 
saus en haricots vert.
Vispannetje met diverse soorten vis, groente en kaassaus
Oosterse kip met prei, paprika, ui en cashewnoten in een ketjap - chilisaus
Rustieke friet
Gebakken krieltjes met kruiden 
Diverse soorten brood, aioli en kruidenboter 

€ 32,50 
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Barbecue pakket A 
 
Speklap
Hamburger
Huisgemarineerde kipsaté
Barbecueworst
Ambachtelijke rijkgevulde rundvleessalade
Aardappelsalade 
Rauwkost salade
Cocktailsaus, barbecuesaus en knoflooksaus
Satésaus 
Rustieke friet
Stokbrood met aioli en kruidenboter

€ 27,50  

 

Barbecue pakket B 

Sjasliek van varken met paprika, spek en ui
Gemarineerde kipsaté
Procureurlapje
Hamburger
Pittige spareribs
Ambachtelijke rijkgevulde  rundvleessalade
Aardappelsalade 
Salade niçoise 
Salade van tomaten, mozzarella en pesto 
Cocktailsaus, barbecuesaus en knoflooksaus
Satésaus 
Rustieke friet
Stokbrood met aioli en kruidenboter 

€ 32,50  

 

Barbecue pakket C “de luxe”

Gemarineerde biefstuk
Argentijnse kipspies met ananas, paprika en ui
Gemarineerde kipsaté
Hamburger
Vispakketje van zalm en witvis
Garnalenspies
Ambachtelijke rijkgevulde rundvleessalade
Aardappelsalade 
Marokkaanse salade van tomaten, komkommer en basilicum
Salade van tomaten, mozzarella en pesto 
Cocktailsaus, barbecuesaus en knoflooksaus
Satésaus 
Rustieke friet
Stokbrood met aioli en kruidenboter

€ 34,50  

 

Voor bovenstaande barbecues gebruiken wij ± 500 gram p.p.

Als u wilt dat een van onze koks het vlees voor u bereidt, vragen wij € 50,00 per uur.
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Barbecues

Voor de vegetariër: 

Vegetarische burger
Groentespies
Spies met vegetarische balletjes en groenten
Soja spies

Halal vlees 

Assortiment van kip-, kalkoen-  kalfs- en lamsvlees                
     

€ 34,50  

 

€ 29,50  
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Koffietafel “de Mispelhoef”  

Huisgemaakte tomatensoep met gehakt
Brabants worstenbroodje
Diverse soorten luxe harde en zachte broodjes belegd met jong belegen kaas, 
bourgondische ham, krabsalade en filet american
Inclusief koffie en thee voor 2 uur

 

€ 23,50  

 

Koffietafelborrel 
Notenmelange met kaasstengels  
Old Amsterdam bitterballen   
Bittergarnituur van gefrituurde mini snacks
Ambachtelijk Brabants mini worstenbroodje
Bitterbal met een kruidige vleesragout

Inclusief koffie, thee, frisdrank, bier, alcoholvrij bier, speciaal bier, radler
rode wijn, witte wijn, moezel, rosé wijn, port, sherry en jenever voor 2 uur

Koffietafels Koffietafel A 
Diverse broodjes met jong belegen kaas, bourgondische ham, grill worst en kipfilet
Krentenbol
Inclusief koffie en thee voor 2 uur

Koffietafel B
Diverse broodjes met jong belegen kaas, bourgondische ham, grill worst en kipfilet
Krentenbol
Broodje kroket 
Inclusief koffie en thee voor 2 uur

Koffietafel C
Huisgemaakte tomatensoep met gehakt
Diverse broodjes met jong belegen kaas, bourgondische ham, grill worst en kipfilet
Krentenbol        
Inclusief koffie en thee voor 2 uur

€ 13,95

€ 17,95

€ 18,50

€ 19,50  

 

Koffietafel “de luxe”  
        
Mini picknick broodjes met jong belegen kaas, ham, brie, krabsalade en filet americain 
Ambachtelijk Brabants mini saucijzenbroodje     
Ambachtelijk Brabants mini worstenbroodje 
Mini broodje kroket met mosterd-mayonaise
Inclusief koffie en thee voor 2 uur 
 

€ 22,50  
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Brunch        
Huisgemaakte tomatensoep met gehakt
Brabants worstenbroodje
Diverse soorten luxe harde en zachte broodjes
Jong belegen kaas
Bourgondische ham
Filet americain 
Franse zachte brie
Tonijnsalade
Oma’s runderstoofvlees
Roerei met spek
Inclusief koffie en thee voor 2 uur

 

€ 24,50 
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Aanbetaling bedraagt 50% van de te verwachte kosten.
Dit bedrag dient uiterlijk 2 weken voor aanvang van uw reservering op het  bankrekeningnummer
NL42 INGB 0655373071 te zijn bijgeschreven. 

De eindafrekening dient uiterlijk 2 weken na factuurdatum op het  bankrekeningnummer 
NL42 INGB 0655373071 te zijn bijgeschreven. 

Voor afspraken en informatie kunt u mailen naar info@demispelhoef.nl

 
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
verblijven wij met vriendelijk groet,

 
 
 

Prijswijzigingen voorbehouden. M.i.v. 1 augustus 2021 komen alle voorgaande prijslijsten te 
vervallen. Van toepassing zijn de algemene voorwaarden als gedeponeerd bij de K.v.K. nummer 
50830864. Zie bijlage

Onze zalen zijn geschikt voor gezelschappen vanaf 30 personen.

Al onze prijzen zijn per persoon en inclusief BTW en bediening.  
Tenzij anders vermeld zijn de prijzen per stuk.

Bij een bestedingsbedrag lager dan € 850,00 brengen wij een zaalhuur in rekening.
De zaalhuur is voor :                
Schaapskooi    € 70,00 per uur 
Jachtzaal   € 80,00 per uur
Frits Philipszaal  € 90,00 per uur

Bij een grote afwijking in het aantal besproken personen worden personeelskosten berekend.
Deze bedragen € 45,00 p/u. per personeelslid. 

Bruidssuite inclusief ontbijt bedraagt € 150,00, deze verhuren wij alleen in combinatie met een 
feest

De door u genomen optie dient binnen 3 weken bevestigd of geannuleerd te worden. 
Indien dit niet gebeurt vervalt deze automatisch.   

Alle versieringen dienen te voldoen aan de brandveiligheidseisen. Het is verboden om confetti, 
tempexbolletjes of serpentine te gebruiken.

Tot uiterlijk 1 week voor het evenement kunnen nog kleine wijzigingen in het aantal personen 
worden doorgeven. De laatste opgave van het aantal personen is definitief en bindend voor de 
eindfactuur. 
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Reserveringsvoorwaarden

De Mispelhoef

Sinds 1745
MMM

Voor al uw feesten en partijen



Algemene Voorwaarden Mispelhoef B.V. 
 
De „Algemene Voorwaarden Mispelhoef B.V.‟ -welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophan-
del te Eindhoven- zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en te 
verrichten diensten door De Mispelhoef, gedaan of aangegaan met een klant, tenzij uitdrukkelijk 
schriftelijk anders is overeengekomen. Eventueel andere toepasselijke algemene voorwaarden, 
hoe ook genaamd, blijven onverlet voor zover deze niet strijdig zijn met deze voorwaarden. Indien 
andere toepasselijke algemene voorwaarden in strijd zijn met het bepaalde in deze voorwaarden, 
is hetgeen in de „Algemene Voorwaarden Mispelhoef B.V.‟ is bepaald, verbindend. 
 
Artikel 1 Definities  
- Annulering: De in schriftelijke vorm door de klant aan De Mispelhoef gedane mededeling dat van 
een of meer overeengekomen horecadiensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden 
gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door De Mispelhoef aan de klant gedane mededeling dat 
een of meer overeengekomen horecadiensten geheel of gedeeltelijk niet verstrekt zullen worden. 
- Gast: De natuurlijke perso(o)n(en) aan wie op grond van een met de klant gesloten horecaover-
eenkomst één of meer horecadienst(en) moet worden verleend. Waar in deze algemene voor-
waarden van „gast‟ of „klant‟ wordt gesproken, wordt zowel gast als klant bedoeld tenzij uit de 
inhoud van de bepaling en haar strekking noodzakelijkerwijze voortvloeit dat slechts één van beide 
bedoeld kan zijn. 
- Groep: Een gezelschap van 25 personen of meer ten behoeve waarvan een zaalreservering is 
gemaakt en waaraan door De Mispelhoef een of meer horecadiensten moeten worden verleend 
krachtens een of meer als samenhangend te beschouwen overeenkomsten. 
- Horecabedrijf: De besloten vennootschap Mispelhoef B.V. (verder te noemen “De Mispelhoef”) 
die haar bedrijf maakt van het verlenen van horecadiensten. 
- Horecaovereenkomst: Een overeenkomst tussen De Mispelhoef en een klant ter zake een of 
meer door De Mispelhoef te verlenen horecadiensten tegen een door de klant te betalen prijs. 
- Klant: De natuurlijke- of rechtspersoon of vennootschap die met De Mispelhoef een overeen-
komst heeft gesloten. 
- No-show: Het zonder annulering niet gebruik maken door een gast van een op grond van een 
horecaovereenkomst te verstrekken horecadienst. 
- Reserveringswaarde: (De waarde van de horecaovereenkomst): De totale omzetverwachting 
van De Mispelhoef inclusief bedieningsgeld en BTW ter zake een met een klant gesloten horeca-
overeenkomst, welke verwachtingen zijn gebaseerd op de binnen De Mispelhoef geldende gemid-
delden. 
- Verlenen van horecadiensten: Het door De Mispelhoef verstrekken van logies en/of spijs en/of 
drank en/of het ter beschikking stellen van (zaal)ruimte, alles met alle daarbij behorende werk-
zaamheden en diensten en alles in de ruimste zin van het woord. 
 
Artikel 2 Totstandkoming van overeenkomsten 
2.1 Alle offertes en aanbiedingen alsook gegevens in advertenties en drukwerk ter zake de 
totstandkoming van een horecaovereenkomst, verstrekt door De Mispelhoef, zijn vrijblijvend, tenzij 
schriftelijk anders is overeengekomen. 
2.2 Overeenkomsten komen eerst tot stand door schriftelijke opdrachtbevestiging, in welke vorm 
dan ook, dan wel door acceptatie van een aanbod op enigerlei wijze. 
2.3 Indien de overeenkomsten en aanvullingen daarop schriftelijk door De Mispelhoef zijn beves-
tigd, is de klant aan deze gebonden voor zover en op de wijze als door haar bevestigd. 
2.4 Indien na het aanvaarden van de opdracht wijzigingen door de klant worden opgegeven, met 
welke wijziging De Mispelhoef niet kan instemmen of indien de opdracht gedeeltelijk wordt inge-
trokken, komen alle reeds gemaakte kosten en overige schade voor rekening van de klant. 
 
Artikel 3 Algemene verplichtingen van De Mispelhoef 
De Mispelhoef is, onverminderd het bepaalde in de hiernavolgende artikelen, krachtens de horeca-
overeenkomst verplicht de overeengekomen horecadiensten te verlenen op de voor haar gebruike-
lijke wijze, tenzij: 
a. er sprake is van overmacht aan de zijde van De Mispelhoef als bedoeld in artikel 9; 
b. de gast niet of meer dan een half uur te laat verschijnt; 
c. de klant de in artikel 5 bedoelde waarborgsom/tussentijdse betaling niet tijdig voldoet; 
d. de klant op enige wijze niet (volledig) voldoet aan de verplichtingen welke hij op grond van deze 
algemene voorwaarden jegens De Mispelhoef heeft. 
 
Artikel 4 Annuleringen 
4.1 De klant is niet bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd onher-
roepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering wordt geacht een 
dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien De 
Mispelhoef het aanbod niet onverwijld verwerpt. Annulering dient schriftelijk en gedateerd te 
geschieden. Aan een mondelinge annulering kan de klant geen rechten ontlenen. Het bepaalde in 
dit artikel geldt onverminderd het bepaalde in andere artikelen. 
4.2 Het bepaalde in de artikelen 7 en 8.6 is ook op annuleringen van toepassing. 
4.3 Ingeval van no-show zal de klant in alle gevallen verplicht zijn de reserveringswaarde te 
betalen. 
4.4 Indien niet alle overeengekomen horecadiensten worden geannuleerd, zijn op de geannuleerde 
horecadiensten onderstaande bepalingen pro rata van toepassing. 
4.5 Indien een of meer overeengekomen horecadiensten geheel of gedeeltelijk worden geannu-
leerd, worden de termijnen in de navolgende artikelen vermeerderd met vier maanden indien de 
reserveringswaarde van de geannuleerde horecadienst(en) meer bedraagt dan de op overeen-
komstige wijze berekende waarde van de overige horecadiensten die De Mispelhoef had kunnen 
verlenen in het tijdsbestek waarin de geannuleerde horecadiensten verleend hadden moeten 
worden. 
4.6 Bedragen die De Mispelhoef met het oog op de geannuleerde horecaovereenkomst ten tijde 
van de annulering reeds aan derden verschuldigd is geworden, dienen door de klant te allen tijde 
volledig aan De Mispelhoef te worden vergoed, mits De Mispelhoef niet onredelijk gehandeld heeft 
door de betreffende verplichtingen aan te gaan. De betreffende bedragen strekken in mindering op 
de in de navolgende bepalingen bedoelde reserveringswaarde. 
4.7 Annuleringen van horecaovereenkomsten (bijv. zaalreserveringen) 
Wanneer een reservering is gemaakt voor een groep dan geldt voor annulering van die reserve-
ring: 
A. Bij annulering meer dan 6 maanden voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende 
horecaovereenkomst de eerste horecadienst zou moeten worden verleend is de klant niet gehou-
den enige vergoeding aan De Mispelhoef te betalen. 
B. Bij annulering meer dan 3 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 10% van de 
reserveringswaarde aan De Mispelhoef te betalen. 
C. Bij annulering meer dan 2 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 15% van de 
reserveringswaarde aan De Mispelhoef te betalen. 
D. Bij annulering meer dan 1 maand voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 35% van de 
reserveringswaarde aan De Mispelhoef te betalen. 
E. Bij annulering meer dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 60% van de 
reserveringswaarde aan De Mispelhoef te betalen. 
F. Bij annulering meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 85% van de reserve-
ringswaarde aan De Mispelhoef te betalen. 
G. Bij annulering binnen 7 dagen of minder voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100% van de 
reserveringswaarde aan De Mispelhoef te betalen. 
 
Artikel 5 Waarborgsom en tussentijdse betaling 
5.1 De Mispelhoef kan te allen tijde van de klant verlangen dat deze een waarborgsom deponeert 
ter hoogte van maximaal de reserveringswaarde minus eventuele reeds verrichte tussentijdse 
betalingen. Ontvangen waarborgsommen worden deugdelijk geadministreerd, dienen uitsluitend tot 
zekerheid voor De Mispelhoef en gelden uitdrukkelijk niet als reeds gerealiseerde omzet. 
5.2 De Mispelhoef kan telkens tussentijdse betaling verlangen van inmiddels verleende horeca-
diensten. 
5.3 De Mispelhoef mag zich verhalen op het ingevolge de voorgaande bepalingen gedeponeerde 
bedrag ter zake al datgene wat de klant uit welken hoofde dan ook aan haar verschuldigd is. Het 
overschot dient door De Mispelhoef onverwijld aan de klant te worden terugbetaald. 
 
 
 
 

 
Artikel 6 Aansprakelijkheid van De Mispelhoef 
6.1 De Mispelhoef is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook door de klant en/of derden 
geleden tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van De Mispelhoef. 
6.2 In geen enkel geval is De Mispelhoef gehouden een hoger bedrag aan schaderegeling te 
betalen dan: 
1. de reserveringswaarde of, indien dat meer is 
2a. het door de verzekeraar van De Mispelhoef aan De Mispelhoef ter zake de schade uitbetaalde 
bedrag, dan wel 
2b. de ter zake de schade van een andere derde verkregen vergoeding. 
6.3 De klant vrijwaart De Mispelhoef volledig ter zake iedere aanspraak, hoe ook genaamd, welke 
de gast en/of enige derde jegens De Mispelhoef mocht geldend maken, indien en voor zover deze 
aanspraak in de ruimste zin verband kan houden met enige door De Mispelhoef krachtens enige 
overeenkomst met de klant te verlenen of verleende (horeca)dienst dan wel met de accommodatie 
waarin een zodanige (horeca)dienst werd verleend of moest worden verleend. 
6.4 De in artikel 6.3 bedoelde vrijwaringsverplichting geldt ook indien de horecaovereenkomst met 
de klant en/of de gast geheel of gedeeltelijk om welke reden dan ook is geannuleerd. 
 
Artikel 7 Aansprakelijkheid van de gast en/of klant 
De klant en de gast en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade 
die voor De Mispelhoef en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van 
wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van 
de huisregels is begrepen, begaan door de klant en/of de gast en/of degenen die hem vergezellen, 
alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enig zaak waar-
van zij houder zijn of die onder hun toezicht staan. 
 
Artikel 8 Afrekening en betaling 
8.1. De klant is in de horecaovereenkomst bepaalde prijs verschuldigd dan wel, voor zover de 
horecaovereenkomst werd gesloten meer dan drie maanden voor het tijdstip waarop de ingevolge 
die overeenkomst te verrichte horecadiensten verleend moeten worden, de prijzen welke gelden op 
het moment dat de horecadienst(en) moet(en) wordt(den) verleend, waaronder tevens worden 
verstaan de prijzen als vermeld op lijsten welke door De Mispelhoef op een voor de gast zichtbare 
plaats zijn aangebracht dan wel zijn opgenomen in een lijst welke aan de klant/gast, desnodig op 
diens verzoek, wordt overhandigd. Wijzigingen in het BTW-tarief worden te allen tijde aan de klant 
doorberekend. 
8.2 Een lijst wordt geacht voor de gast zichtbaar aangebracht te zijn indien deze zichtbaar is in de 
normaal toegankelijke ruimten van De Mispelhoef. 
8.3 Voor bijzondere diensten, zoals het gebruik van garderobe, garage safe, bewassing, telefoon, 
telex, t.v.-huur e.d. kan door De Mispelhoef een extra vergoeding worden gevorderd. 
8.4 Alle facturen, daaronder mede begrepen facturen ter zake annulering of no-show, zijn door de 
klant en/of gast verschuldigd op het moment dat ze aan hem worden gepresenteerd. De klant dient 
voor contante betalingen zorg te dragen tenzij anders is of wordt overeengekomen. 
8.5 Wanneer krachtens het bepaalde in artikel 8.4 een factuur wordt gezonden dan kan De 
Mispelhoef daarenboven € 15,00 aan administratiekosten in rekening brengen. Op dat bedrag is 
het bepaalde in dit artikel van overeenkomstige toepassing. 
8.6 De gast en de klant zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle bedragen die één van hen of beiden 
aan De Mispelhoef uit welken hoofde dan ook verschuldigd zijn. Geen van hen kan zich beroepen 
op enig voorrecht van uitwinning. Horecaovereenkomsten worden behoudens andersluidend 
beding geacht mede namens elke gast gesloten zijn. Door te verschijnen geeft de gast te kennen 
dat de klant bevoegd was hem bij het sluiten van de betreffende horecaovereenkomst te vertegen-
woordigen. 
8.7 Zolang de gast en/of klant niet geheel aan al zijn verplichtingen jegens De Mispelhoef heeft 
voldaan, is De Mispelhoef gerechtigd om alle goederen welke door de gast en/of klant in De 
Mispelhoef zijn meegebracht onder zich te nemen en te houden, totdat de gast en/of klant ten 
genoegen van De Mispelhoef aan al zijn verplichtingen jegens De Mispelhoef heeft voldaan. Naast 
een retentierecht komt De Mispelhoef in het voorkomende geval een pandrecht toe op de betref-
fende goederen. 
8.8 Indien andere dan contante betaling is overeengekomen, dienen alle facturen, voor welk 
bedrag ook, door de klant binnen veertien dagen na factuurdatum aan De Mispelhoef te worden 
voldaan, tenzij door De Mispelhoef op de betreffende factuur een andere termijn is gesteld. Indien 
een factuur wordt gezonden, is De Mispelhoef te allen tijde bevoegd een kredietbeperkingtoeslag 
van 2% van het factuurbedrag in rekening te brengen, welke toeslag vervalt indien de klant de 
factuur binnen veertien dagen dan wel binnen de daarop door De Mispelhoef gestelde termijn 
voldoet. 
8.9 Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft, is de klant van rechtswege in gebreke 
zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen 
schorten de betalingsverplichting niet op. 
8.10 Indien de klant in gebreke is, dient hij aan De Mispelhoef alle op de inning vallende kosten te 
vergoeden, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke incassokosten 
worden gesteld op minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 100,- 
alles te vermeerderen met de daarover verschuldigde BTW. 
8.11 Daarenboven is de klant, indien hij in gebreke is, een bedrag aan rente verschuldigd dat ligt 
2% boven de wettelijke rente. Een gedeelte van een maand wordt bij de berekening van de 
verschuldigde rente voor een gehele maand gerekend. 
8.12 Indien De Mispelhoef goederen als bedoeld in artikel 8.7 onder zich heeft en de klant van wie 
De Mispelhoef de goederen onder zich heeft gekregen gedurende drie maanden in gebreke is, is 
De Mispelhoef gerechtigd deze goederen publiekelijk dan wel onderhands te verkopen en zich op 
de opbrengst daarvan te verhalen. De aan de verkoop verbonden kosten komen eveneens ten 
laste van de klant en De Mispelhoef kan zich ook daarvoor op de opbrengst van de verkoop 
verhalen. Hetgeen na het verhaal van De Mispelhoef resteert, wordt aan de klant uitgekeerd. 
8.13 Iedere aanbetaling zal, ongeacht enige door de klant bij die betaling geplaatste aantekening 
dan wel gemaakte opmerking, worden geacht te strekken in mindering op de schuld van de klant 
aan De Mispelhoef in de navolgende volgorde: 1. De kosten van executie; 2. De gerechtelijke en 
buitengerechtelijke incassokosten; 3. De rente; 4. De schade; 5. De hoofdsom. 
8.14 Betaling geschiedt in euro‟s. Indien De Mispelhoef buitenlandse betaalmiddelen accepteert 
dan zal de op het moment van betaling geldende marktkoers gelden. De Mispelhoef kan daarbij bij 
wijze van administratiekosten een bedrag in rekening brengen dat overeenkomt met maximaal 
10% van het bedrag dat in vreemde valuta wordt aangeboden. De Mispelhoef kan dit bewerkstel-
lingen door de geldende marktkoers met maximaal 10% aan te passen. 
8.15 De Mispelhoef is nimmer gehouden andere dergelijke betaalmiddelen te accepteren en kan 
aan acceptatie van zodanige betaalmiddelen voorwaarden verbinden. 
 
Artikel 9 Overmacht 
9.1 De Mispelhoef is gerechtigd om wegens overmacht de overeenkomst te annuleren. Als over-
macht voor De Mispelhoef, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming De 
Mispelhoef niet kan worden toegerekend, zal gelden iedere voorzienbare of onvoorzienbare 
omstandigheid die het uitvoeren van de horecaovereenkomst door De Mispelhoef zodanig bemoei-
lijkt dat het uitvoeren van de horecaovereenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt. 
9.2 Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij 
personen en/of diensten en/of instellingen waarvan De Mispelhoef gebruik wenst te maken bij het 
uitvoeren van de horecaovereenkomst alsmede alles wat in voorgaande gevallen als overmacht of 
opschortende dan wel ontbindende voorwaarden geldt, alsmede wanprestatie van voornoemden. 
9.3 Indien De Mispelhoef vanwege een overmachtsituatie als bedoeld in dit artikel verhinderd is 
haar verplichtingen jegens de klant en/of gast na te komen, is ieder der partijen bevoegd de 
overeenkomst te ontbinden, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder dat De Mispelhoef 
gehouden is tot enigerlei vorm van schadevergoeding. 
9.4 Indien een der partijen bij een horecaovereenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit 
die horecaovereenkomst te voldoen, is hij gehouden de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk 
in kennis te stellen. 
 
Artikel 10 Toepasselijk recht en geschillen 
10.1 Op alle met De Mispelhoef gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van 
toepassing. 
10.2 Ingeval van geschillen tussen De Mispelhoef en een klant is bij uitsluiting bevoegd de be-
voegde rechter in het arrondissement waarbinnen De Mispelhoef is gevestigd. 




