
Drank in de partybus

In onze partybussen is een uitgebreid assortiment aan drank die men aan boord kan kopen.
De prijslijst daarvan kunt u hier vinden: http://www.thepartyisontheroad.nl/drank

Hoe gaat de drankverkoop in zijn werk?
Voor vertrek op de stalling wordt de koelkast ingeladen en alles geteld. Deze tellijst is in de bus 
aanwezig en kan door u als klant bij vertrek gecontroleerd worden zodat hier achteraf geen 
onenigheid over kan ontstaan. De chauffeur houdt de tellijst bij zich, telt aan het einde van de 
busreis de koelkast na en dan moet alle drank betaald zijn of worden. Als jullie zelf aanstrepen of 
bijhouden wat er verbruikt wordt mag dat uiteraard, maar de telling a.d.h.v. de tellijst is leidend voor
de eindafrekening.

Wilt u niet voor verrassingen komen te staan m.b.t. de drankrekening, dan is het ook mogelijk om 
van tevoren met ons afspraken te maken over wat er qua drank in de bus geladen wordt. Men kan 
dan afspreken dat er een beperkte hoeveelheid drank wordt ingeladen, of dat er bijvoorbeeld geen 
mixdranken worden meegenomen.

Gezamelijke rekening
Bij veel groepen wordt vanuit de organisatie of 'uit de pot' het drankverbruik betaald. Alle drank 
dient uiterlijk aan het einde van de busreis betaald te zijn, neem dus voldoende contant geld 
mee (pinnen kan ook). 

Ieder betaalt voor zich
Moet ieder voor zich betalen, dan ligt de verantwoordelijkheid voor het correct betalen van de 
reizigers bij de huurder van de bus. De chauffeur heeft wisselgeld bij zich en kan, wanneer de 
wegsituatie dit toelaat, tijdens het rijden drank afrekenen, maar het is voor hem niet mogelijk om de
koelkast continu in de gaten te houden. Tenslotte moet hij zijn ogen voornamelijk op de weg 
houden om jullie veilig op de bestemming te krijgen. Klopt de kas niet (doordat de reizigers niet 
alles netjes afrekenen), dan dient de huurder van de bus het verschil bij te leggen.

Wanneer ieder voor zich de drank moet afrekenen, raden wij aan dat u iemand aanwijst die vanuit 
jullie de drankverkoop regelt (of dat u dit zelf doet). Deze persoon dient dan dus met de reiziger af 
te rekenen en de drank uit de koelkast aan te reiken. Daarbij mag hij/zij het wisselgeld van de 
chauffeur uiteraard gebruiken. Zorg er wel voor dat dit een betrouwbaar persoon is die niet 
achteraf met het geld er vandoor gaat, want ook dit is eerder voorgekomen.

Bijrijder voor drankverkoop
Ook is het mogelijk om bij ons voor 50 euro extra een bijrijder bij de bus te bestellen. Deze zal zich
dan tijdens de reis o.a. bezighouden met de drankverkoop, zodat u daar feitelijk geen omkijken 
naar heeft. Wij zijn wel afhankelijk van de beschikbaarheid van onze bijrijders, dus dit zal niet altijd 
mogelijk zijn. Bij sommige busreizen leveren wij standaard al een bijrijder op de bus mee; dit staat 
dan in de offerte/bevestiging expliciet vermeld en zit in de prijs inbegrepen.

Eigen drinken meenemen is niet toegestaan
Tenslotte neem je ook niet je eigen bier mee naar de kroeg. Mocht geconstateerd worden dat 
reizigers toch eigen drank hebben meegenomen of binnengesmokkeld, dan volgt een narekening 
van minimaal 100 euro. Is er echt veel drank meegenomen en hebben wij daardoor vrijwel niets 
verkocht, dan volgt een narekening van 6 euro per reiziger. Dit moet dan betaald worden voordat 
de bus met de terugweg aanvangt! Bij een bus met 50 man volgt dan dus een extra rekening van 
300 euro. Voorkom gedoe hiermee en maak aan je reizigers ver van tevoren duidelijk dat eigen 
drank echt niet mag en wat de consequenties zijn als men het toch mee smokkelt!

Tot binnenkort in onze gezellige partybus. De lekkere koude pils staat voor je klaar ;).

http://www.thepartyisontheroad.nl/drank

