
Algemene Voorwaarden Kaapse Horeca
Kaapse Kaap B.V. + Kaapse Maria B.V. + Kaapse Will`ns B.V. +
Kaapse Evenementen en Catering activiteiten.
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Artikel 1 Definities
Dienstverlener (Opdrachtnemer)
Kaapse Brouwers + Kaapse Kaap + Kaapse Maria + Kaapse Will`ns + Kaapse Pop-up +
Kaapse + Keile Canteen + Kaapse Evenementen en Catering activiteiten, zijn
handelsnamen van de Kaapse.

Gast (Opdrachtgever)
De natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap die met opdrachtnemer een overeenkomst
heeft gesloten.

Overeenkomst
Een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer terzake een of meer door
opdrachtnemer te verlenen diensten tegen een door opdrachtgever te betalen prijs.

Annulering
De in schriftelijke vorm door opdrachtgever gedane mededeling dat van een of meer
overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel
de in schriftelijke vorm door opdrachtnemer gedane mededeling dat een of meer
overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk niet verleend zullen worden.

AV
Algemene Voorwaarden.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 De AVP zijn van toepassing op alle door opdrachtnemer met opdrachtgever gesloten
overeenkomsten en op alle aanbiedingen van opdrachtnemer tot het sluiten van een
overeenkomst. Andere algemene voorwaarden zijn daarop niet van toepassing, tenzij
schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien naast de AV andere algemene
voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren in geval van tegenstrijdigheid de AV.
2.2 Afwijken van de AV is slechts mogelijk bij geschrifte en van geval tot geval.
2.3 Zijn de AV eenmaal rechtsgeldig toepasselijk verklaard op een overeenkomst, dan
wordt de laatst geldende versie van de AV toepasselijk geacht op alle volgende
overeenkomsten tussen dezelfde partijen.

Artikel 3 Vergunningen
3.1 Gast is ervoor verantwoordelijk dat aan de, met betrekking tot hetgeen in de
Overeenkomst is overeengekomen, gestelde wettelijke voorschriften en huisregels wordt
voldaan. Dienstverlener geeft desgevraagd voorlichting omtrent huisregels die voortvloeien uit
noodzakelijke vergunningen e.d.



Artikel 4 Veiligheid
4.1 Ten behoeve van politie- en brandweervoorschriften is Gast gehouden aan de maximale
ruimtecapaciteit die door Dienstverlener is toegezegd. Aanwijzingen van het personeel van
Dienstverlener met betrekking tot veiligheid dienen door Gast te allen tijde te worden opgevolgd.
Het personeel van Gast is gerechtigd een teveel aan publiek de toegang tot de ruimte te
weigeren.

Artikel 5 Consumpties
5.1 Drank van externe leveranciers aangeleverd door Gast, worden zonder toestemming
van Dienstverlener niet toegestaan binnen de ruimte van Dienstverlener.
5.2 Het is niet toegestaan zelf meegebrachte consumpties te nuttigen tenzij anders
overeengekomen met de Dienstverlener. Daarnaast is Dienstverlener ook gerechtigd het
verlenen van horecadiensten achterwege te laten dan wel op ieder moment te staken indien
de gast zich niet gedraagt in overeenstemming met de stand, exploitatie en huisregels van
de Dienstverlener. Dienstverlener is gerechtigd het verstrekken van producten te staken
indien er naar de mening van de medewerker of ondernemer sprake is van overmatig
drankgebruik of ongewenst gedrag.
5.3 Indien Gast in de ruimte van Dienstverlener drank nuttigt die niet door
Dienstverlener verstrekt is, is de Gast per genuttigde fles een bedrag van 15,00 euro (excl.
BTW) aan kurkengeld verschuldigd. Indien Gast in de ruimte van Dienstverlener spijzen
nuttigt die niet door Dienstverlener verstrekt zijn, is de Gast terzake een bedrag aan
kurkengeld verschuldigd.
5.4 Bij meer dan 20% aan dieetwensen is Dienstverlener genoodzaakt een nieuwe prijs
voor te leggen aan Gast.

Artikel 6 Schade
6.1 Gast is aansprakelijk voor alle door hem en door de door hem toegelaten personen
toegebrachte schade aan de ruimte van de Dienstverlener en/of inventaris en/of diefstal van
eigendom van de Dienstverlener.
6.2 Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van Gast of van
door Gast toegelaten personen of instellingen. Dienstverlener is te allen tijde slechts
aansprakelijk voor schade waartegen Dienstverlener verzekerd is of redelijkerwijs had
behoren te zijn en voor het door die verzekering gedekte maximum bedrag.
6.3 Een schadeclaim kan niet worden afgewezen op grond van het ontbreken van
toerekenbaarheid. Als de Gast niet over gaat tot herstel van de ruimte of inventaris van de
Dienstverlener, na het verzoek daartoe door de Dienstverlener, dan leidt dit tot verplichting
tot vergoeding van de schade aan de ruimte of eigendommen van de Dienstverlener.

Artikel 7 Parkeren
7.1 Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor parkeervergunningen en/of
parkeergelegenheid voor de Gast. Bij al Kaapse haar eigen locaties is het betaald parkeren.



Artikel 8 Aanbetaling/ Betaling
8.1 Bij bevestiging van de offerte >500 euro excl. BTW door Gast dient Gast een
aanbetaling te doen van 45% van het offertebedrag.
8.2 Het restbedrag (factuurbedrag minus aanbetalingen) dient binnen 14 dagen na
factuurdatum te zijn voldaan op rekeningnummer van betreffende toegezonden factuur o.v.v.
het factuurnummer, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
8.3 Gast ontvangt na de door Dienstverlener dienst een factuur. Betaling dient te
geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Hierna is Dienstverlener gerechtigd de
wettelijke rente te berekenen.

Artikel 9 Prijzen
9.1 De in de aanbieding/ offerte genoemde prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders
aangegeven.

Artikel 10 Garantie Aantallen
10.1 Een wijziging in het aantal personen of in het programma kan een verandering in
prijs met zich meebrengen. Tot uiterlijk één week voor aanvang van het evenement/
reservering kunt u het aantal personen kosteloos aanpassen met een marge van 10%. Als
deze afwijking groter is dan 10% zal de prijs van de restauratieve verzorging verhoogd
worden met een evenredig percentage.

Artikel 11 Annulering
11.1 Tot vier weken voor de datum waarop de dienst plaatsvindt, is de Gast bij annulering
geen bedrag verschuldigd als vergoeding van gemaakte kosten en gederfde inkomsten. Hierna
is Gast bij annulering tot drie weken, twee weken, een week en minder dan een week vóór de
datum van de dienst respectievelijk 25%, 50%, 75% en 100% van bovengenoemde kosten
verschuldigd aan de Dienstverlener.

Artikel 12 Algemeen
12.1 Het is in de ruimte van de Dienstverlener verboden te roken en/of drugs te
gebruiken/in bezit te hebben.
12.2 Op de tussen de Dienstverlener en Gast gesloten Overeenkomst is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze Overeenkomst voortvloeien
zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht door de bevoegde rechter te
Rotterdam.
12.3 De Dienstverlener behoudt het recht op prijzen en productsamenstellingen te
wijzigen.
12.4 Deze Voorwaarden kunnen tussentijds worden gewijzigd.


