Algemene voorwaarden
Vooraf
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten door Comme Chez Soif, handel van Pol OP DE
BEECK, Antwerpsesteenweg 78, 2840 Rumst met als ondernemingsnummer 0694.605.419. Afwijking van deze algemene voorwaarden
is slechts mogelijk mits schriftelijke toestemming van Comme Chez Soif.
1. De diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur
of in de bestelbon. Eventuele klachten moeten uiterlijk binnen de
14 werkdagen na ontvangst worden overgemaakt.
2. De diensten worden geleverd op de doorgegeven datum (zoals
op de bestelbon vermeld), rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel.
Het eventuele niet respecteren van de leveringsdatum – door
overmacht – kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding. Tevens kan – door overmacht – geen aanspraak gemaakt
worden op enige vorm van schadevergoeding bij niet-naleving
van de afspraken. We kunnen niet aansprakelijk gesteld worden
voor onze handelingen of door handelingen uitgevoerd door
aangestelden.
Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm
van geleden schade, in welke vorm dan ook. Materialen/
goederen ter plaatse vallen onder de verantwoordelijkheid van
de opdrachtgever (diefstal, beschadiging, verlies,...). Wij hebben
geen bewaar- of bewakingsplicht (tenzij anders afgesproken).
Tevens is alleen de opdrachtgever verantwoordelijk voor haar
deelnemers/gasten. Schade aan de opdrachtgever, zijn aangestelden, zijn genodigden en andere personen op of in de nabije
omgeving van het evenement, vallen niet onder onze verantwoordelijkheid.
3. De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende
schriftelijke afspraak. De goederen/materialen worden vervoerd
op kosten en op risico van de koper. Tijdens de huur van de
goederen/materialen draagt de koper alle risico op schade. Tekorten van materialen op het einde van het evenement worden
doorgerekend aan de koper.
4. Annulering van de bestelling is slechts mogelijk indien zij schriftelijk door de koper wordt gevraagd, uiterlijk binnen de 14 werkdagen voor uitvoering van de diensten en voor zover zij schriftelijk door ons wordt bevestigd. Eventueel betaalde voorschotten
worden in dat geval niet terugbetaald. Indien er onderaanneming
geannuleerd moeten worden, worden de eventuele schadevergoedingen hiervoor aan de klant doorgerekend.
5. Wijzigingen in de opdracht dienen ten laatste 2 weken voor de
doorgegeven opdrachtdatum meegedeeld te worden.
6. De afgesloten overeenkomst betreft een huur van diensten en is
een middelenverbintenis. Onze diensten zijn definitief geboekt na

betaling van het voorschotfactuur van 50% van de overeengekomen opdrachtprijs in het verkoopvoorstel. De voorwaarden
in het verkoopvoorstel zijn 30 dagen geldig. Het eindfactuur
dient ten laatste betaalbaar te zijn de 14e dag na factuurdatum.
De definitieve afrekening wordt gebaseerd op het: 1) door de
opdrachtgever bevestigde afname, in geval van beverage catering. 2) door de opdrachtgever bevestigd aantal deelnemers,
in geval van workshop of tasting. Indien de afname/het aantal
deelnemers toch hoger ligt wordt het werkelijke aantal gefactureerd. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op
de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met 12% intrest per jaar en
een schadebeding van 20% met een minimum van 124,00 euro,
en worden eventuele andere openstaande facturen onmiddellijk
opeisbaar.
7. Al onze prijzen zijn uitgedrukt in EURO, exclusief 21% BTW.
Prijsschommeling van de toeleveranciers kunnen ten alle tijde
doorgerekend worden.
8. Wanneer de koper de contractuele verplichtingen niet nakomt,
houden wij ons het recht voor om, na ingebrekestelling – indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt
gegeven binnen de 8 werkdagen, onverminderd het recht op
schadevergoeding – hetzij onze verplichtingen op te schorten,
hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
9. Wij werken volledig zelfstandig en onafhankelijk, daarom kan
geen enkele aangegane middelenverbintenis een band van ondergeschiktheid teweeg brengen. Daarnaast zijn wij gebonden
aan een aantal wettelijke verplichtingen (sociale zekerheid,
fiscale lasten, verzekeringen, ondernemingsrecht, marktpraktijken, ...), die ons verplichten van het betalen van verschillende
lasten.
10. Onze overeenkomsten worden steeds aangegaan onder ontbindende voorwaarde van faillissement van de klant. Ingeval van
kennelijk onvermogen of overmacht, behouden wij ons het recht
voor de overeenkomst eenzijdig en zonder nood aan voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden.
11. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch
recht. Eventuele geschillen worden uitsluitend voor de rechtbanken van het arrondissement Mechelen gebracht.
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