Algemene voorwaarden cuisIEN

Algemeen
1. Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst
door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen van de algemene voorwaarden en/of
afspraken zijn slechts geldig indien en voor zover die schriftelijk en uitdrukkelijk door
cuisIEN zijn bevestigd.
2. Bij de opgave van maten, gewichten en dergelijke gegevens in offertes, dient de
wederpartij er rekening mee te houden dat zich kleine afwijkingen kunnen voordoen, die de
grenzen van de redelijkheid niet te buiten gaan.
3. De looptijd van een optie op een catering is drie weken.

Wijzigingen en meerwerk
Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst
en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk
zal door cuisIEN in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent
een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend.
Deze extra werkzaamheden zullen door cliënt worden vergoed volgens de gebruikelijke
tarieven.
Indien naar het oordeel van cuisIEN een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst
nodig is om aan de verplichtingen jegens cliënt te voldoen, is zij bevoegd die wijziging, naar
redelijkheid en billijkheid aan te brengen.

Annuleringen
1. Bij annulering van catering en verhuur binnen 48 uur voor levering wordt 50% in rekening
gebracht en vindt geen levering plaats.
2. Bij annulering van catering en verhuur binnen 24 uur voor levering wordt 100% in
rekening gebracht en vindt geen levering plaats.
3. U kunt uw bestelling of het aantal personen wijzigen tot maximaal drie dagen voor de
levering.

Schade
1. Toegebrachte schade aan of breuk van in bruikleen gegeven materialen wordt in rekening
gebracht
2. Barbecues en verhuurmaterialen dienen bij overnachting droog en inpandig weggezet te
worden.
Aansprakelijkheid
1. Bij aflevering van voedsel worden strakke richtlijnen gehanteerd volgens de hygiënecode
van de VWA Nederland en de HACCP-norm.
2. CuisIEN is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door opdrachtgevers
en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen en/of derden, tenzij de schade het
directe gevolg is van opzet of grove nalatigheid van cuisIEN.
Honorarium, prijs en betaling
Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur of een vast
honorarium overeenkomen.
Reiskosten worden in samenspraak met de cliënt in de offerte opgenomen.
Betaling door cliënt dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder korting of
verrekening door overschrijving naar een door cuisIEN aan te wijzen bankrekening. Indien
cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeerd
hij zonder ingebrekestelling in verzuim en is zij bevoegd de vordering uit handen te geven.
Heeft cliënt bezwaar tegen een factuur van cuisIEN dan geeft cliënt dit binnen 14 dagen na
dagtekening van de factuur te kennen. Cliënt heeft tot 14 dagen na dagtekening van de
factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien cliënt niet aan bovenstaande heeft
voldaan, wordt cliënt geacht de factuur te hebben aanvaard.
Alle prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden
opgelegd.

Overmacht
Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van cuisIEN opgeschort. In dat
geval is cuisIEN verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is en worden hiervoor
nieuwe afspraken gemaakt.
Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot
personen en / of materiaal waarvan cuisIEN zich bij de uitvoering van de overeenkomst
bedient of pleegt te bedienen.
CuisIEN is verzekerd voor aangebrachte schade aan materiaal op locatie en onderweg.
Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
Geschillen
Alle geschillen tussen cuisIEN en cliënt die mochten ontstaan naar aanleiding van de
gemaakte overeenkomst, zullen in eerste instantie worden beslecht door middel van
gerechtelijke procedures voor de bevoegde rechter.
Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn
van niet-nakoming door cliënt van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst
komen voor rekening van cliënt.
Slotbepaling
CuisIEN is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de
laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden.
Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of
worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de
nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de
plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking
en gevolg zo dicht mogelijk benadert.
Cliënt is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over
te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van cuisIEN.
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