Artikel 1 Definities
In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is
aangegeven:
Opdrachtnemer: Bon Bon Partyservice B.V. en haar werkmaatschappijen,de gebruiker van de algemene voorwaarden,
aannemer, verkoper, verhuurder;
Opdrachtgever: de wederpartij van die met opdrachtnemer een Horecaovereenkomst heeft afgesloten.
Horecaovereenkomst: iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te verrichten diensten en/of te leveren
zaken tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs.
Reserveringswaarde: de totale omzetverwachting van de opdrachtnemer terzake van de Horecaovereenkomst, inclusief
bedieningsgeld en andere bijkomende inkomsten.
Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden
2.1 Deze voorwaarden zijn met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen,
Horecaovereenkomsten, leveranties en prestaties van Opdrachtnemer, tenzij van geval tot geval schriftelijk uitdrukkelijk
anders is overeengekomen. Een algemene verwijzing naar andere voorwaarden in documenten van Opdrachtgever geldt
niet als een overeengekomen afwijking van deze voorwaarden.
2.2 In gevallen waarin deze voorwaarden en/of het contract niet voorzien, zijn van toepassing de laatst geldende versie van
de Uniforme Voorwaarden Horeca zoals gedeponeerd bij de arrondissementsbank te Rotterdam. Partijen verklaren die
algemene voorwaarden hierbij uitdrukkelijk van toepassing op de Horecaovereenkomst.
2.3 Zijn deze algemene voorwaarden eenmaal rechtsgeldig toepasselijk verklaard op een bepaalde horecaovereenkomst,
dan wordt de laatst geldende versie van deze algemene voorwaarden tevens toepasselijk geacht te zijn op alle volgende
horecaovereenkomsten tussen de zelfde partijen, tenzij schriftelijk anders zal worden overeengekomen.
2.4 Deze algemene voorwaarden strekken mede ten behoeve van alle natuurlijke en rechtspersonen waarvan Opdrachtnemer
gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van een Horecaovereenkomst.
Artikel 3 Totstandkoming Horecaovereenkomsten en Algemene verplichtingen van Opdrachtnemer
3.1 Alle aanbiedingen van of namens Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. De
Opdrachtgever blijft gebonden aan zijn opdracht c.q. aanvraag daartoe, zolang deze niet is afgewezen door Opdrachtnemer.
3.2 Een Horecaovereenkomst komt slechts tot stand nadat en voor zover een opdracht door Opdrachtnemerschriftelijk is
aanvaard en deze schriftelijke aanvaarding binnen 21 dagen na verzenddatum, doch uiterlijk 14 dagen voor de overeengekomen datum van uitvoering, door de Opdrachtgever getekend aan Opdrachtnemer geretourneerd is.
3.3 De hiervoor in het tweede lid genoemde termijnen zijn essentieel. Indien ontvangst van de door de Opdrachtgever
getekende Horecaovereenkomst uitblijft, is er geen Horecaovereenkomst tot stand gekomen dan wel heeft Opdrachtnemer
het recht, voorzover nodig, de Horecaovereenkomst te ontbinden zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder jegens de
Opdrachtgever schadeplichtig te zijn.
3.4 Indien en voorzover een derde handelt als vertegenwoordiger van de Opdrachtgever, wordt de Horecaovereenkomst,
ongeacht of deze derde op eigen naam dan wel op naam van de Opdrachtgever handelde, mede geacht tot stand te zijn
gekomen met deze derde. Voor diens rechten en plichten onder deze agemene voorwaarden wordt deze derde mede geacht
Opdrachtgever te zijn.
3.5 Afbeeldingen, tekeningen, maat-, gewicht- en verbruiksopgaven zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch dienen slechts ter
aanduiding en zijn derhalve voor Opdrachtgever niet bindend. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor mogelijke afwijkingen.
3.6 Opdrachtnemer is niet gehouden enig goed van de Opdrachtnemer of enige derde in ontvangst te nemen. Indien Opdrachtnemer in het kader van de Horecaovereenkomst voor het in ontvangst en/of bewaring nemen van zaken enige vergoeding in
rekening brengt, dient Opdrachtnemer als een goed huisvader op die zaken te letten, onverminderd het bepaalde in artikel 8.
3.7 Zonder toestemming van de Opdrachtnemer is het niet toegestaan de door haar verstrekte tekeningen, op schrift gestelde
ideeën, afbeeldingen en/of offertes aan derden te tonen, dan wel te overhandigen, noch mogen ze worden aangewend voor
vervaardiging van gelijke of gelijksoortige objecten en/of producten. De eventueel op deze tekeningen, afbeeldingen, ideeën
en offertes rustende intellectuele eigendomsrechten blijven te allen tijde bij Opdrachtnemer.
3.8 De onder lid 3.7 genoemde bescheiden zullen eigendom van Opdrachtnemer blijven. Opdrachtnemer houdt
zich dan ook het recht voor om te allen tijde de door of namens haar verstrekte bescheiden terug te vorderen.
Artikel 4 Prijzen
4.1 Tenzij anders is vermeld, geschieden alle prijsopgaven door Opdrachtnemer onder voorbehoud van prijswijzigingen.
4.2 Tenzij anders is vermeld, zijn de door Opdrachtnemer geoffreerde en overeengekomen prijzen gebaseerd op de prijsbasis van materialen, ingredi nten, vervoerskosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten, premies sociale verzekeringen,
invoerrechten en verder prijsbepalende factoren, geldend op de dag van verzending van de offerte, dan wel indien de overeen-
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gekomen prijzen afwijken van de offerte van de totstandkoming van de Horecaovereenkomst.
4.3 In geval van verhoging van de een of meer der kostbepalende factoren is Opdrachtnemer gerechtigd om, te harer keuze,
hetzij een evenredige verhoging aan de Opdrachtgever in rekening te brengen, hetzij de Horecaovereenkomst voor zover die
niet is uitgevoerd zonder ingebrekestelling en zonder recht voor Opdrachtgever op schadevergoeding te annuleren, met dien
verstande dat de Opdrachtgever zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in het kader van de uitoefening van diens bedrijf of beroep, steeds bevoegd is de Horecaovereenkomst te ontbinden indien de door Opdrachtgever bedongen prijs binnen
drie maanden na het sluiten van de Horecaovereenkomst verhoogd wordt.
4.4 De betaling van eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal geschieden tegelijk met de laatste termijn van de in de
Horecaovereenkomst bepaalde prijs inclusief bijkomende kosten, verhogingen en eventueel aanvullende opdrachten.
Artikel 5 Annulering
5.1 Opdrachtnemer is niet gerechtigd de Horecaovereenkomst, om welke reden ook, geheel of ten dele te annuleren, tenzij
Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een schadeloosstelling betaalt volgens onderstaand schema, berekend over de Reserveringswaarde of het geannuleerde gedeelte daarvan:
a. bij annulering meer dan 3 maanden voor het tijdstip waarop krachtens de Horecaovereenkomst de eerste dienst door
Opdrachtnemer zou moeten worden geleverd: nihil;
b. bij annulering meer dan 2 maanden voor het tijdstip waarop krachtens de Horecaovereenkomst de eerste dienst door
Opdrachtnemer zou moeten worden geleverd: 15%;
c. bij annulering meer dan 1 maand voor het tijdstip waarop krachtens de Horecaovereenkomst de eerste dienst door
Opdrachtnemer zou moeten worden geleverd: 35%;
d. bij annulering meer dan 14 dagen voor het tijdstip waarop krachtens de Horecaovereenkomst de eerste dienst door
Opdrachtnemer zou moeten worden geleverd: 60%;
e. bij annulering meer dan 7 dagen voor het tijdstip waarop krachtens de Horecaovereenkomst de eerste dienst door
Opdrachtnemer zou moeten worden geleverd: 85%;
f. bij annulering minder dan 7 dagen voor het tijdstip waarop krachtens de Horecaovereenkomst de eerste dienst door
Opdrachtnemer zou moeten worden geleverd: 100%.
5.2 In het geval de Horecaovereenkomst betrekking heeft op voor Opdrachtgever geboekt entertainment en/of een
gereserveerde locatie is Opdrachtgever slechts gerechtigd de Horecaovereenkomst te annuleren indien Opdrachtgever een
schadeloosstelling van 100% van de Reserveringswaarde of het geannuleerde gedeelte daarvan aan Opdrachtnemer betaalt.
5.3 Voor de berekening van de schadeloosstelling wordt uitgegaan van de dag waarop de schriftelijke annulering Opdrachtnemer heeft bereikt. Annulering van de Horecaovereenkomst kan uitsluitend schriftelijk geschieden.
5.4 Onverminderd het in artikel 5.1 en 5.3 bepaalde is de Opdrachtnemer bij annulering telkens ook uit hoofde van
schadeloosstelling aan Opdrachtnemer verschuldigd al hetgeen Opdrachtnemer ter uitvoering van de Horecaovereenkomst
ten tijde van de annulering reeds aan derden verschuldigd is geworden, met dien verstande dat deze bedragen in mindering
strekken op de op grond van artikel 5.1 verschuldigde bedragen.
5.4 Het door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer opgegeven aantal personen waarop de Horecaovereenkomst betrekking
heeft, is bindend. Opdrachtgever is niet tot schadeloosstelling gehouden bij gedeeltelijke annulering van een opdracht voor
zover deze een marge van 10% van het opgegeven aantal personen niet te boven gaat en mits deze gedeeltelijke annulering
plaats vindt uiterlijk 7 dagen voor het tijdstip waarop krachtens de Horecaovereenkomst de eerste dienst door Opdrachtnemer zou moeten worden geleverd. Wanneer blijkt dat Opdrachtnemer voor meer personen dan overeenkomen moet leveren,
is Opdrachtnemer gerechtigd om hetzij de levering aan meer personen dan overeengekomen te weigeren, hetzij de levering
aan deze personen te accepteren tegen een meerprijs die zal worden berekend naar rato van de in de Horecaovereenkomst
bepaalde prijs voor het aantal daarin opgenomen personen en het werkelijke aantal personen.
Artikel 6 Betaling
6.1 Tenzij anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de Horecaovereenkomst een bedrag van 5.000,00 te boven gaat moet, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, ontvangt u een voorschotnota van 40% van het bedrag. Daarna ontvangt u een tweede voorschotnota van 40% welke 5 werkdagen voor uw evenement
voldaan dient te zijn, Na afloop van het evenement ontvangt u de (eind)factuur; deze dient binnen 14 dagen na factuurdatum
voldaan te zijn. Bij niet of niet-tijdige betaling heeft Opdrachtnemer het recht de Horecaovereenkomst zonder rechterlijke
tussenkomst en ingebrekestelling te ontbinden zonder dat de Opdrachtgever uit dien hoofde tot enige schadevergoeding
gerechtigd is, onverminderd het recht van Opdrachtnemer op vergoeding van door haar geleden schade.
6.2 Bij vertraagde betaling, zijnde alle betalingen die, onverschillig door welke oorzaak ook, niet onmiddellijk op de vervaldag
zijn geschied, is de Opdrachtgever een rente verschuldigd van 1,5% per maand waarbij een gedeelte van een maand bij de
berekening daarvan voor een gehele maand wordt gerekend, ingaande de dag waarop de betaling moest geschieden tot op
het ogenblik dat algehele betaling plaatsvindt.
6.3 Vervolgingskosten wegens wanbetaling en incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, daaronder die
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kosten begrepen voor rechtskundige bijstand alsmede die welke bij vonnis niet geliquideerd worden, komen ten laste van de
Opdrachtgever waarbij de buitengerechtelijke kosten van 15% van de Reserveringswaarde bedragen, met een minimum van
125,00 en onverminderd de BTW en onverminderd eventuele proces- en executiekosten.
6.4 Opdrachtgever is gehouden op eerste verzoek van Opdrachtnemer, zowel voorafgaande als tijdens als na het uitvoeren
van de Horecaovereenkomst genoegzame zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever te (doen)
stellen.
6.5 Alle betalingen door de Opdrachtgever zullen steeds prompt en volledig plaatsvinden, zonder dat Opdrachtgever zich kan
beroepen op enig recht van opschorting (een retentierecht daaronder begrepen) en/of verrekening.
6.6 Entertainmentgages worden direct na boeking door Opdrachtnemer gefactureerd en dienen door Opdrachtgever per
ommegaande betaald te worden.
Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst
7.1 Alle tussen partijen overeengekomen wijzigingen in de Horecaovereenkomst worden wanneer daaruit naar de mening van
Opdrachtnemer voor haar meerdere kosten ontstaan, als meerwerk beschouwd en voorzover daaruit minder kosten ontstaan, als minderwerk. Tenzij anders overeengekomen wordt meerwerk naar rato verrekend met de op dat moment nog niet
verschenen termijnen van de in de Horecaovereenkomst opgenomen prijs, op de grondslag van de in de Horecaovereenkomst
gestelde condities. Minderwerk wordt slechts verrekend indien en in de mate waarin Opdrachtnemer daarmede tevoren
schriftelijk heeft ingestemd.
7.2 De in artikel 7.1 genoemde wijzigingen in de Horecaovereenkomst dienen, tenzij een verzoek tot dergelijke wijzigingen
minder dan 7 dagen voor (de eerste) uitvoering van de Horecaovereenkomst wordt gedaan, schriftelijk te worden overeengekomen. Opdrachtnemer is vrij om al dan niet op verzoeken van de Opdrachtgever tot dergelijke wijzigingen in te gaan.
7.3 Indien een verzoek tot wijzigingen in de Horecaovereenkomst binnen een termijn van 7 dagen voor (de eerste) uitvoering van de Horecaovereenkomst wordt gedaan, is Opdrachtnemer in geen geval gehouden daaraan gevolg te geven. Indien
Opdrachtnemer in dat geval de voorgestelde wijzigingen wel accepteert, heeft Opdrachtnemer geen recht op minderwerk en
heeft Opdrachtgever het recht om al dat meerwerk in rekening te brengen dat naar haar mening nodig is om tot een goede
uitvoering van de aldus gewijzigde Horecaovereenkomst te komen.
Artikel 8 Transport en werkomstandigheden
8.1 Tenzij anders wordt overeengekomen is de keuze van de wijze van het transport aan Opdrachtnemer. De
Opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te nemen voor een snelle lossing van de goederen, met minimaal
risico op schade daaraan. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de wijze van opslag door de
Opdrachtgever. Heeft de Opdrachtgever verzuimd tijdig maatregelen te nemen tot in de ontvangstneming van de
goederen dan is Opdrachtnemer gerechtigd deze goederen voor rekening en risico van de Opdrachtgever te
lossen en op te slaan, waarmede Opdrachtnemer geacht wordt aan haar plicht tot levering te hebben voldaan.
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de goederen in gedeelten te leveren.
8.2 Opdrachtgever staat er voor in dat Opdrachtnemer alle noodzakelijke voorbereidingen tijdig kan uitvoeren,
zonodig onder kostenloze terbeschikkingstelling van de nodige faciliteiten, zoals gas, water, elektriciteit en ruimten.
8.3 Opdrachtgever verbindt zich er tijdig voor zorg te dragen dat de werkzaamheden die niet behoren tot de
uitvoering van Horecaovereenkomst tijdig en deugdelijk zijn verricht en zo tijdig dat het afleveren en het opstellen
van de benodigde inventaris en goederen geen vertraging ondervindt, dat de toegang tot de ruimten waarin
Opdrachtnemer haar werkzaamheden moet uitvoeren onbelemmerd is en dat in het algemeen het werk van
Opdrachtnemer ter plaatse een goede en ongestoorde voortgang kan vinden. lossen en op te slaan, waarmede Opdrachtnemer geacht wordt aan haar plicht tot levering te hebben voldaan. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de goederen in
gedeelten te leveren.
8.2 Opdrachtgever staat er voor in dat Opdrachtnemer alle noodzakelijke voorbereidingen tijdig kan uitvoeren, zonodig onder
kostenloze terbeschikkingstelling van de nodige faciliteiten, zoals gas, water, elektriciteit en ruimten.
8.3 Opdrachtgever verbindt zich er tijdig voor zorg te dragen dat de werkzaamheden die niet behoren tot de uitvoering van
Horecaovereenkomst tijdig en deugdelijk zijn verricht en zo tijdig dat het afleveren en het opstellen van de benodigde inventaris en goederen geen vertraging ondervindt, dat de toegang tot de ruimten waarin Opdrachtnemer haar werkzaamheden
moet uitvoeren onbelemmerd is en dat in het algemeen het werk van Opdrachtnemer ter plaatse een goede en ongestoorde
voortgang kan vinden.
en/of feitelijk leidinggevenden van Opdrachtnemer en behoudens en tot zover de schade gedekt is onder de verzekering van
Opdrachtnemer.
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Artikel 9 Aansprakelijkheid Opdrachtnemer en Opdrachtgever
9.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 9.8 en 9.9 is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, door
de Opdrachtnemer en/of derden geleden, tenzij die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid door bestuurders en/of feitelijk leidinggevenden van Opdrachtnemer en behoudens en tot zover de schade gedekt is onder de verzekering
van Opdrachtnemer.
9.2 In geen geval is Opdrachtnemer verder aansprakelijk dan tot het bedrag van de Reserveringswaarde.
9.3 Bedrijfsschade, bestaande uit winstderving, komt niet voor vergoeding in aanmerking. De Opdrachtnemer dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren. Mocht in rechte komen vast te staan dat Opdrachtnemer toch aansprakelijk is voor
bedrijfsschade, dan zijn de artikelen 9.1 en 9.2 van de overeenkomstige toepassing.
9.4 Opdrachtgever wordt te allen tijde als de eigenaar, huurder of gebruiker van de ruimte waarin de Horecaovereenkomst
wordt uitgevoerd aangemerkt, ook indien de huur door bemiddeling van Opdrachtnemer tot stand is gekomen. Voor de tijdens
de duur van de uitvoering van de Horecaovereenkomst door Opdrachtnemer of derden aan de ruimte toegebrachte schade is
Opdrachtnemer niet aansprakelijk. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden terzake.
9.5 Bij plaatsing van vlaggenmasten of noodzakelijke verankeringen van huur- of inrichtingsmaterialen, die geschiedt op aanwijzingen en/of met toestemming van de Opdrachtgever, aanvaardt Opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid.
9.6 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die door Opdrachtnemer en/of enige derde is en/of zal worden geleden
als direct en/of indirect gevolg van wanprestatie en/of onrechtmatige daad begaan door de Opdrachtgever en/of diens gasten
en/of derden die hem vergezellen, alsmede voor de schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak
waarvan Opdrachtgever en/of diens gast en/of derden die hem vergezellen houder is en/of onder zijn toezicht staan.
9.7 Opdrachtnemer werkt volgens eigen HACCP- en kwaliteitsrichtlijnen. Op verzoek en slechts op verantwoordelijkheid van
de Opdrachtgever wordt bij uitzondering van deze richtlijnen afgeweken. Binnen de Warenwet worden aan Opdrachtnemer
stringente eisen gesteld t.a.v. het niet gekoeld serveren van bederfelijke waar. De desbetreffende waar mag daartoe gedurende een eenmalige periode van ten hoogste 2 uur niet gekoeld aangeboden worden. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor
enige schade die optreedt als gevolg van het niet in acht nemen van deze richtlijnen.
9.8 Indien sprake is van aflevering van producten zonder aanvullende servicelening is Opdrachtnemer aansprakelijk tot aan
het moment van afleveren daarvan aan Opdrachtnemer. De voedselveiligheid van de ongekoelde producten wordt gedurende
een tijd van ten hoogte 2 uur gegarandeerd.
Artikel 10 Klachten
10.1 Eventuele klachten worden door Opdrachtnemer slechts in behandeling genomen indien Opdrachtgever onmiddellijk bij
de constatering deze gebreken aan Opdrachtnemer heeft doorgegeven en daarna binnen acht dagen Opdrachtnemer daarvan
schriftelijk in kennis heeft gesteld, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten alsmede wanneer en op
welke wijze het gebrek is geconstateerd.
10.3 Klachten over facturen dienen eveneens schriftelijk en binnen acht dagen na verzenddatum van de facturen te worden
ingediend.
10.4 Na het verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht het geleverde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten niet meer door Opdrachtnemer in behandeling genomen.
10.5 Het indienen van de klachten ontslaat Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Opdrachtnemer.
Artikel 11 Medewerkers Opdrachtnemer
11.1 Tenzij anders overeengekomen zorgt Opdrachtnemer voor het bedienend personeel. Wanneer Opdrachtnemer voor het
aanwerven van personeel bemiddelt zal Opdrachtnemer een daarvoor nader schriftelijk overeen te komen vergoeding in
rekening brengen. Opdrachtnemer zal daarbij louter als bemiddellaar optreden en er zal in geen geval enige overeenkomst
tussen Opdrachtnemer en het bedienend personeel tot stand komen. De honorering van het door de bemiddeling van Opdrachtnemer ge ngageerde personeel geschiedt door de Opdrachtgever onmiddellijk na eindigen van hun werkzaamheden.
11.2 Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die wordt veroorzaakt door het via haar
bemiddeling bedienend personeel.
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Artikel 12 Eigendom goederen
12.1 Alle niet-consumptieve zaken die Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de Horecaovereenkomst aan
Opdrachtgever ter beschikking stelt, waaronder doch niet uitsluitend serviesgoederen, tafelzilver, tafels, stoelen, linnengoed
en andere zaken blijven eigendom van Opdrachtnemer. Indien deze niet-consumptieve zaken na uitvoering van de
Horecaovereenkomst achterblijven, moeten deze door Opdrachtgever ongefrankeerd aan het kantooradres van Opdrachtnemer geretourneerd worden. Schade aan of verlies van deze non-consumptieve zaken die niet door Opdrachtnemer is veroorzaakt, moeten door Opdrachtgever tegen kostprijs aan Opdrachtnemer worden vergoed. Aardewerk en glaswerk wordt door
Opdrachtnemer tegen verlies en breuk verzekerd.
Artikel 13 Overmacht
13.1 Als overmacht zal voor Opdrachtnemer gelden elke omstandigheid buiten haar toedoen waardoor de normale uitvoering
van de Horecaovereenkomst wordt verhinderd. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door
een overmacht opleverende omstandigheid.
13.2 In geval van overmacht zal Opdrachtgever aan Opdrachtnemer nog gedurende 1 maand na de (de eerste) uitvoering van
de Horecaovereenkomst de gelegenheid moeten geven haar verplichtingen na te komen tenzij het, naar partijen bekend is,
een fatale datum betreft.
13.3 Indien de overmachttoestand aanhoudt en uitvoering ook na deze maand niet mogelijk is, hebben beide partijen het recht
de Horecaovereenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling. In dat geval dient de ontbindende
partij de wederpartij hiervan schriftelijk in kennis te stellen. In geval van ontbinding op grond van dit artikellid zijn partijen dan
niet tot enige schadevergoeding gehouden. Door Opdrachtnemer gedane aanbetalingen zullen door Opdrachtnemer binnen
een maand worden terugbetaald.
13.4 Bijzondere omstandigheden die stagnatie in de bereiding of verzending van zaken veroorzaken zullen, ongeacht of die
grond overmacht oplevert, de verplichting tot levering voor de duur van deze bijzondere omstandigheid opschorten.
13.5 Opdrachtnemer zal zich inspannen ervoor zorg te dragen dat door haar gecontracteerde derden zich houden aan de
gemaakte afspraken en dat de overeengekomen spijzen en dranken worden bereid en geleverd. Zonder dat de Opdrachtgever
het recht heeft tot het vorderen van schadevergoeding of ontbinding van de Horecaovereenkomst, heeft Opdrachtnemer het
recht een gelijkwaardige derde te contracteren en/of gelijkwaardige dranken en spijzen te leveren. Opdrachtnemer zal steeds
tevoren met Opdrachtgever in overleg treden over noodzakelijke veranderingen als hier bedoeld.
13.6 Indien de Horecaovereenkomst moet worden uitgevoerd in door derden ter beschikking gestelde ruimten is. Opdrachtnemer, ook wanneer dat geen overmacht zou zijn in de zin van artikel 13.1, op geen enkele wijze aansprakelijk indien de
betreffende ruimten niet daadwerkelijk door de betreffende derden ter beschikking worden
gesteld.
Artikel 14 Vertalingen van deze voorwaarden
14.1 Uitsluitend de in Nederlandse taal gestelde versie van deze voorwaarden is authentiek. Indien een vertaling
op enige wijze afwijkt, dan prevaleert de Nederlandstalige tekst.
Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen
15.1 Op alle offertes van Opdrachtnemer en alle door Opdrachtnemer gesloten Horecaovereenkomsten alsmede
op de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens
Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
15.2 Alle geschillen met betrekking tot, voortvloeiende uit of verband houdende met de door Opdrachtnemer gedane offertes
en met Opdrachtnemer gesloten Horecaovereenkomsten alsmede alle invorderingen wegens wanbetaling, zullen uitsluiting
worden gebracht voor de absoluut bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij Opdrachtnemer verkiest de vordering in de stellen
voor de rechter van de woonplaats van Opdrachtgever.
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