
ALGEMEN ZAKEN & VOORWAARDEN 2018 

Afvalverwerking 
Tenzij anders overeengekomen wordt cateringafval door De 

Borrelfabriek bij vertrek afgevoerd van de locatie. Eventueel afval 

na een eindschoonmaak of niet catering gerelateerd afval is voor 

eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.  

 

Banquetingkosten 
Deze kosten zijn op basis van alle materialen die nodig zijn om deze 

partij tot stand te brengen zoals omschreven in deze offerte. Denk 

aan bijvoorbeeld koffie/thee apparaten, werkbanken, mastiek, 

glaswerk, koelingen, presentatiematerialen en keukenmaterialen.  

 

BTW 
Alle prijzen m.b.t. food en softdrinks kennen een BTW tarief van 6%. 

Alle overige bedragen worden berekend tegen 21% BTW. De genoemde 

uitkoopbedragen voor drank worden voor de helft tegen 6% en de 

andere helft tegen 21% btw berekend.  

 

Prijswijzigingen kunnen van toepassing zijn door wijzigingen in de 

door overheid opgelegde BTW tarieven. 

 

Crew catering & kleedkamer catering 
Naast de gastencatering verzorgt De Borrelfabriek ook graag de crew 

catering voor alle medewerkers die tijdens het evenement aan het 

werk zijn en voor de artiesten in de kleedkamers.  Wij gaan hierover 

graag met u in gesprek. Een week voor het event horen we graag de 

definitieve aantallen.  

 

Huurkosten concepten 
Om deze partij uniek en bijzonder te maken zet De Borrelfabriek een 

aantal van haar concepten in zodat de gasten een onvergetelijke en 

unieke dag beleven. De beschreven concepten zijn in het bezit van De 

Borrelfabriek. Concepten zijn geoffreerd onder voorbehoud van 

beschikbaarheid. 

 

Laden & Lossen 
In een later stadium bepalen wij graag samen met u waar wij onze 

materialen kunnen laden en lossen. 

 

Nacalculatie 
Tenzij expliciet anders is overeengekomen worden opdrachten 

uitgevoerd op basis van nacalculatie, waarbij De Borrelfabriek zich 

het recht voorbehoud bij eventuele uitloop van een opdracht 

additionele personeelskosten door te berekenen. Dranken worden 

doorberekend op basis van werkelijk verbruik. 

 

Personeel 
Om deze dag goed en volgens het strakke tijdschema te laten 

verlopen, zetten wij ruim voldoende en bekwaam personeel in. Er is 

een ervaren partymanager aanwezig vanuit De Borrelfabriek die er 

voor zorgt dat dit evenement op ‘rolletjes’ verloopt.  

 

 

 



Prijs en afdracht 
De genoemde prijzen zijn op basis van het aantal genoemde gasten in 

de offerte. Bij vermindering van het aantal gasten kunnen deze 

prijzen naar boven worden aangepast. Genoemde prijzen zijn exclusief 

eventuele afdrachten aan locaties. 

 

Stroom & Water 
Hier komen wij in een later stadium op terug, maar zijn beide 

noodzakelijk om de catering voor het evenement uit te kunnen voeren.  

 

Werkruimte culinair & ADS ruimte 
De Borrelfabriek heeft  circa 40 vierkante meter ruimte achter de 

schermen nodig om de partij culinair tot stand te krijgen. Wij gaan 

hierover graag in een later stadium met u in overleg.  

 

 

DE UNIFORME VOORWAARDEN HORECA 

(UVH)2018 

 

01. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, 

leveranties, prestaties en overeenkomsten en met uitsluiting van 

voorwaarden welke een opdrachtgever van toepassing mocht hebben 

verklaard. In gevallen waarin deze voorwaarden en/of het contract 

niet voorzien, is van toepassing de laatst geldende versie van de 

Uniforme Voorwaarden Horeca – wettelijk gedeponeerd te Den Haag. 

 

02. Totstandkoming overeenkomst 

Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen worden ingetrokken 

of gewijzigd, zolang wij niet schriftelijk hebben bevestigd met 

acceptatie door opdrachtgever akkoord te gaan. Wijzigingen in de 

uitvoering van een opdracht is slechts mogelijk indien tijdig 

schriftelijk aan ons is medegedeeld en door ons schriftelijk 

aanvaard. 

 

03. Annuleringvoorwaarden volgens de U.V.H 

Indien een aan ons gegeven opdracht, om welke reden dan ook, geheel 

of ten dele wordt geannuleerd, is de opdrachtgever verplicht een 

schadeloosstelling aan ons te betalen volgens de 

annuleringsvoorwaarden van de U.V.H – wettelijk gedeponeerd te Den 

Haag. 

- Bij annulering meer dan 3 maanden voor uitvoering is de 

opdrachtgever verplicht 10% van het totaal gereserveerde en begrote 

bedrag te betalen.  

- Bij annulering meer dan 2 maanden voor uitvoering is de 

opdrachtgever verplicht 15% van het totaal gereserveerde en begrote 

bedrag te betalen.  

- Bij annulering meer dan 1 maand voor uitvoering is de 

opdrachtgever verplicht 35% van het totaal gereserveerde en begrote 

bedrag te betalen.  

- Bij annulering meer dan 14 dagen voor uitvoering is de 

opdrachtgever verplicht 60% van het totaal gereserveerde en begrote 

bedrag te betalen.  

- Bij annulering meer dan 7 dagen voor uitvoering is de 

opdrachtgever verplicht 85% van het totaal gereserveerde en begrote 

bedrag te betalen.  



- Bij annulering minder dan 7 dagen voor uitvoering / 

bedoeld tijdstip is de opdrachtgever verplicht 100% van het totaal 

gereserveerde en begrote bedrag te betalen. 

 

04. Betalingen 

- Bij akkoord geldt een minimale aanbetaling van 75% van 

het totaalbedrag van de offerte, welke wordt verrekend met de 

definitieve factuur. Deze aanbetaling dient een week voor aanvang 

van het evenement betaald te zijn.  

- Door middel van de aanbetaling is de gereserveerde datum 

en de offerte definitief en geldt deze tevens als 

annuleringsdekking. 

- De offerte is gebaseerd op de door u verstrekte gegevens, 

veranderingen in aantallen, eventuele diëten en/of reeds gemaakte 

afspraken vernemen wij graag minimaal een week voor de 

reserveringsdatum en worden indien van toepassing verwerkt in de 

definitieve factuur. 

 

05. Wijzigingen 

Het definitieve aantal personen kan tot maximaal 7 dagen 

voorafgaande aan de uitvoering kosteloos worden gewijzigd, mits dit 

niet meer dan 10% afwijkt van het eerder overeengekomen aantal in de 

bevestiging. Dit aantal is bepalend voor de facturering. 

 

Wanneer blijkt dat wij achteraf voor meer personen hebben geleverd 

dan is overeengekomen, zullen wij dit als meerwerk beschouwen en 

zullen deze aantallen conform de gestelde prijzen worden 

doorberekend in de eindfactuur. 

 

06. Productwijziging  

Aangezien wij afhankelijk zijn van de aanvoer van seizoensgebonden 

producten, behouden wij het recht om deze producten te vervangen 

voor een gelijkwaardig product op het moment dat deze producten niet 

voorradig zijn of niet voldoen aan onze kwaliteitsnormen.  

 

 


