Aanvullende voorwaarden Partyservice van den Heuvel gevestigd te Werkendam
Voor de verzorging van catering
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Brabant onder nummer 18127634

Artikel 1
1. Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de algemene voorwaarden van de vennootschap
onder firma Partyservice van den Heuvel gevestigd aan de Leeghwaterstraat 17 te 4251 LM
Werkendam.
2. Voornoemde algemene voorwaarden en deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing
op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten omtrent het verzorgen en
leveren van catering.
3. Catering: al het eten en/of drinken dat door Van den Heuvel wordt geleverd en/of verzorgd.
4. Enige afwijking van de aanvullende voorwaarden doet aan de toepasselijkheid van de
overige voorwaarden niet af.
5. Het onredelijk verklaren van één of meerdere bepalingen door de bevoegde rechter maken
de overige bepalingen van de aanvullende voorwaarden niet onredelijk.
Artikel 2
1. Het is de wederpartij niet toegestaan de catering aan een derde door te verkopen/te leveren,
tenzij anders is overeengekomen.
2. Indien de wederpartij de catering aan derden doorverkoopt/levert, is de wederpartij na
aflevering (door Van den Heuvel) voor de catering verantwoordelijk en aansprakelijk.
Artikel 3
Van den Heuvel heeft het recht de prijzen naar redelijkheid te herzien.
Artikel 4
1. Van den Heuvel is aan de wederpartij verplicht een kwalitatief goede catering te verzorgen,
zoals overeengekomen. De uitvoering hiervan is gebaseerd op de door de wederpartij gegeven
informatie, zoals de aard, aantallen en omstandigheden. Van den Heuvel is nimmer
aansprakelijk voor schade, welke het gevolg is van onjuiste en/of onvolledige informatie van
de wederpartij.
2. Van den Heuvel levert de catering volgens de correcte temperaturen af. Indien er sprake is
van aflevering van de catering zonder aanvullende serviceverlening is Van den Heuvel
aansprakelijk tot het moment van afleveren.
3. Van den Heuvel is niet verantwoordelijk voor de wijze van opslaan door de wederpartij.
Indien de wederpartij heeft verzuimd tijdig maatregelen te nemen tot in ontvangstneming van
de catering dan zijn de gevolgen geheel voor rekening van de wederpartij.
4. Van den Heuvel verzorgt de catering voor de wederpartij voor een bepaalde datum (en
tijdstip). Indien de wederpartij of derden na de overeengekomen datum eten en/of dranken
nuttigen is dit geheel voor rekening en risico van de wederpartij. Van den Heuvel kan
hiervoor nimmer aansprakelijk worden gesteld.
Artikel 5
1. De keuze van het transport is aan Van den Heuvel.
2. Van den Heuvel behoudt zich het recht voor in gedeelten te leveren.
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Artikel 6
Indien één of meerdere producten wegens kwaliteitsvereisten van Van den Heuvel niet
geleverd kunnen worden, zal dit vervangen worden door een gelijkwaardig product.
Artikel 7
Op verzoek van de wederpartij kan een dieet worden verzorgd, indien de wederpartij het dieet
nauwkeurig heeft omschreven. Door de complexiteit van de keuken kan het dieet niet voor
100 % worden gegarandeerd.
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