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1. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, tussen Artcuisine en
haar opdrachtgeveren waaronder mede wordt verstaan alle aanbiedingen en overeenkomsten terzake het
leveren van voedingswaren, aankleding van feestaangelegenheden en het verrichten van catering in de
ruimste zin van het woord.

2. Totstandkoming van de overeenkomst
2.1 De overeenkomst tussen Artcuisine en haar opdrachtgever komt tot stand doordat Artcuisine de
aanvraag van de opdrachtgever schriftelijk, waaronder mede wordt begrepen per email, bevestigt.
2.2 Artcuisine behoudt zich te allen tijde het recht voor om de aanvraag te weigeren.
2.3 De opdrachtgever verplicht zich ertoe om de schriftelijke bevestiging binnen 7 dagen na dagtekening
te controleren op eventuele onjuistheden. In het geval de opdrachtgever niet binnen deze periode
reclameert kan Artcuisine niet verplicht worden de wijzigingen door te voeren.

3. Wijziging van de totstandgekomen overeenkomst
3.1 Wijziging van de overeenkomst na de totstandkoming ervan als bedoeld in het vorige artikel behoeft
de uitdrukkelijke goedkeuring van Artcuisine. Indien Artcuisine uw wijziging accepteert, behoudt zij
uitdrukkelijk het recht voor om hiervoor kosten in rekening te brengen.
3.2 Indien opdrachtgever een wijziging in het aantal aanwezige gasten wenst door te voeren dan kan dit
tot zeven dagen voor het evenement. Een wijziging in het aantal aanwezige gasten waarbij het
percentage aanwezige gasten wordt verminderd met 25 % is een gedeeltelijke annulering in de zin van
artikel 6 van deze algemene voorwaarden. Artcuisine behoudt zich het recht voor om de overeenkomst in
dat geval te ontbinden waarbij opdrachtgever alsdan aansprakelijk is voor de reeds gemaakte kosten.
3.3 Indien op het evenement meer gasten aanwezig zijn dan is overeengekomen of de feitelijke situatie
op andere wijze afwijkt dan hetgeen is overeengekomen dan wel medegedeeld, dan is Artcuisine niet
aansprakelijk voor eventuele tekorten in de aanwezige voedingsmiddelen of dranken, noch is zij
aansprakelijk voor elk ander gebrek dat is ontstaan tengevolge van de afwijkende situatie tussen de door
opdrachtgever doorgegeven omstandigheden en aantallen en de feitelijke omstandigheden, aantallen en
hoeveelheden.
3.4 Indien Artcuisine niet in staat is de overeengekomen prestatie te verrichten wegens overmacht, dan

zal zij binnen veertien dagen na het bekend worden van een zodanige onmogelijkheid u hiervan op de
hoogte stellen.
3.5 Artcuisine zal de opdrachtgever alsdan een wijzigingsvoorstel doen toekomen waarin zo goed als
mogelijk is rekening wordt gehouden met de omstandigheden van de opdrachtgever. De opdrachtgever is
gerechtigd het gewijzigde voorstel af te wijzen. Artcuisine behoudt zich het recht voor om in een
dergelijk geval de gehele overeenkomst te ontbinden. De inmiddels gedane aanbetaling zal in dat geval
aan de opdrachtgever worden gerestitueerd.

4. Prijzen
4.1 Tenzij anders aangegeven zijn alle vermelde prijzen exclusief BTW
4.2 Indien de kostprijs van geleverde zaken na het sluiten van de overeenkomst wordt verhoogd behoudt
Artcuisine zich het recht voor om deze verhoging integraal aan de opdrachtgever door te berekenen. Een
dergelijke verhoging is geen wijziging in de zin van artikel 3.4 de opdrachtgever is derhalve dan ook niet
bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

5. Betaling
5.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
5.2. Opdrachtgever is gehouden binnen veertien dagen na het tot stand komen van de overeenkomst 25
% van de overeengekomen hoofdsom te voldoen. Opdrachtgever is voorts gehouden uiterlijk veertien
dagen voorafgaand aan het evenement 75 % van de overeengekomen hoofdsom te voldoen.
5.3 Indien opdrachtgever niet of niet tijdig het aan te betalen bedrag genoemd in artikel 5.2 voldoet is
Artcuisine gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Alle door Artcuisine reeds gemaakte kosten komen
in dat geval voor rekening van opdrachtgever.
5.4 Indien opdrachtgever niet binnen 14 dagen na factuurdatum het verschuldigde heeft voldaan is
opdrachtgever automatisch en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. De opdrachtgever is alsdan de
wettelijke rente verschuldigd vanaf de dag waarop de betalingstermijn is vervallen tot en met de dag der
algehele voldoening.
5.5 Indien de opdrachtgever in gebreke is het verschuldigde te voldoen is Artcuisine gerechtigd alle
kosten verbandhoudende met het verkrijgen van voldoening in en buiten rechte op opdrachtgever te
verhalen. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald volgens het bepaalde in Rapport Voorwerk II.
5.6 Artcuisine is te allen tijde gerechtigd een bankgarantie te verlangen van opdrachtgever. Indien
partijen overeenkomen dat opdrachtgever een bankgarantie dient te stellen en zulks wordt door de
opdrachtgever nagelaten, dan is Artcuisine gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
5.7 Behoudens schriftelijke toestemming van Artcuisine is opdrachtgever nimmer gerechtigd het
verschuldigde te verrekenen.

6. Annulering
6.1 Indien de opdrachtgever na het totstandkomen van de overeenkomst met Artcuisine de overeenkomst
wenst te annuleren dan is de opdrachtgever annuleringskosten verschuldigd.
6.2. Indien de opdrachtgever de overeenkomst in de periode tussen het sluiten van de overeenkomst en
30 dagen voorafgaand aan het evenement wenst te annuleren dan bedragen de annuleringskosten 50 %
van de totale hoofdsom.
6.3 Indien de opdrachtgever de overeenkomst in de periode tussen 45 dagen voorafgaand aan het
evenement en 7 dagen voorafgaand aan het evenement wenst te annuleren is de opdrachtgever 75% van

de hoofdsom verschuldigd.
6.3 Bij annuleringen door de opdrachtgever binnen 7 dagen voorafgaand aan het evenement is 100 %
van de totale hoofdsom verschuldigd.

7. Uitvoering van de overeenkomst
7.1 Opdrachtgever garandeert dat Artcuisine ter plaatse kosteloos gebruik kan maken van alle
noodzakelijke faciliteiten zoals gas, water en elektra. Voorts garandeert opdrachtgever dat Artcuisine in
staat gesteld zal worden om tijdig ter plaatse aanwezig te zijn zulks om de nodige voorbereidingen te
treffen.
7.2 Indien Artcuisine tengevolge van het afwezig zijn van de faciliteiten zoals genoemd in artikel 7.2
haar verplichtingen niet (deugdelijk) kan nakomen is zij niet gehouden tot restitutie van de aanbetaling.
7.3 Opdrachtgever staat er voor in de alle vereiste vergunningen en toestemming van derden aanwezig
zijn.
7.4 Zonder uitdrukkelijke toezegging hiertoe is Artcuisine nimmer gehouden enige vergoeding toe te
kennen aan opdrachtgever of derden in verband met assistentie bij de uitvoering van de overeenkomst.
7.5 Opdrachtgever stelt Artcuisine ten alle tijde in staat om de noodzakelijke werkzaamheden te
verrichten ter uitvoering van de overeenkomst zulks omvat onder meer maar niet uitsluitend het
deugdelijk in staat stellen van Artcuisine om haar voorraden aan te voeren en het deugdelijk in staat
stellen van Artcuisine om haar voorraden en inventaris op te slaan ter plaatse.

8. Aansprakelijkheid
8.1 Artcuisine aanvaard aansprakelijkheid voorzover deze is ontstaan door opzet of bewuste
roekeloosheid van een van haar medewerkers. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het
bedrag dat door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt gedekt.
8.2 Artcuisine aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door overmacht.
8.3 Onder overmacht wordt onder meer maar niet uitsluitend verstaan, natuurgeweld, natuurrampen,
molest, oorlog
8.4 Artcuisine aanvaard geen aansprakelijkheid voor diefstal van opdrachtgever of één van diens gasten.
8.5 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade welke Artcuisine lijdt door een aan de opdrachtgever
of diens gasten toe te rekenen gedraging. Opdrachtgever is voorts aansprakelijk voor elke tekortkoming
in de nakoming van de overeenkomst met Artcuisine en voor iedere onrechtmatige gedraging of nalaten
jegens Artcuisine.
8.6 Artcuisine betracht te allen tijde de noodzakelijke zorgvuldigheid bij het opzetten van de door haar
gebruikte tenten. Artcuisine zal ten allen tijde met opdrachtgever overleggen omtrent de omvang in
capaciteit van deze tent. Indien de capaciteit van de tent om wat voor reden dan ook ondanks het
vorenstaande niet afdoende blijkt te zijn kan Artcuisine hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
8.6. Artcuisine maakt gebruik van deugdelijke tenten welke op een zorgvuldige wijze door haar worden
gebruikt ondanks het vorenstaande kan Artcuisine niet garanderen dat de tent ten allen tijd waterdicht is.
Artcuisine aanvaard dan ook geen aansprakelijkheid in verband met schade ontstaan door regen.
8.7 Artcuisine is op geen enkele wijze aansprakelijk voor indirecte of gevolg schade van opdrachtgever
of gasten van opdrachtgever.
9.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1 Op alle geschillen voortvloeiend uit de met Artcuisine gesloten overeenkomsten is het Nederlands
recht van toepassing
9.2. Behoudens andersluidende dwingend rechtelijke bepalingen is de rechtbank Zutphen bevoegd
kennis te nemen van alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst.
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