Algemene voorwaarden
gangmaker

Gasten met allergieën wil ik verzoeken om dit 10 dagen voor de afgesproken datum
van het diner te melden. Dit geeft de Gangmaker de tijd om de nodige aanpassingen in
het menu te maken.

1 Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst
tussen Gangmaker, hierna te noemen: “Gangmaker”, en een Opdrachtgever waarop
Gangmaker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze
voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met
Gangmaker, voor de uitvoering waarvan door Gangmaker derden dienen te worden
betrokken.
Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van
deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van
deze bepalingen.
Gangmaker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de
Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel
een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
Overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door
de onderhevige voorwaarden. Afwijkingen van de algemene voorwaarden en/of
afspraken zijn slechts geldig indien en voor zover die schriftelijk en uitdrukkelijk door
Gangmaker zijn bevestigd.
Gangmaker is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder
nummer 55819648.

2 Contractduur
De overeenkomst tussen Gangmaker en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor
onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien
partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de
eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
3 Betaling
Betaling geschiedt na levering van de diensten van de Gangmaker met een
betalingstermijn van 18 dagen.
Uitzondering zijn offertes boven de €500,-. Hiervoor geldt een aanbetaling van 50%
totaalbedrag offerte die 5 dagen voor levering van de diensten van de Gangmaker
overgeboekt moet worden.
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4 Annuleringen
Bij annulering van het diner binnen 48 uur voor arrangementdatum wordt 25% van
het totaalbedrag in rekening gebracht en vindt geen levering plaats.
Bij annulering van het diner binnen 24 uur voor arrangementdatum wordt 50% van
het totaalbedrag in rekening gebracht en vindt geen levering plaats.
U kunt het menu of het aantal personen tot max. 3 dagen voor de levering wijzigen.
5 Schade
Gangmaker stelt zich niet aansprakelijk voor het niet juist bedienen of gebruik van
materiaal.
6 Aansprakelijkheid
Bij aflevering van het diner worden strakke richtlijnen gehanteerd volgens de
hygiënecode van de VWA Nederland en de HACCP-norm binnen de EEG.
Gangmaker is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door
opdrachtgevers en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen en/of derden,
tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Gangmaker.
7 Reiskosten
Binnen een straal van 40 kilometer worden er voor de diensten van de Gangmaker
geen reiskosten berekend. Buiten een straal van 40 kilometer wordt er bij per
kilometer €0,50 berekend.
8 Bevestiging
De opdrachtbevestiging dient gemaild of schriftelijk te worden doorgegeven uiterlijk 7
dagen voor levering van de diensten van de Gangmaker. Bij gebreke behoudt de
Gangmaker het recht om diensten niet uit te voeren.
9 Offertes & prijzen
De Gangmaker zijn opgegeven prijzen zijn inclusief BTW.
Offertes zijn 30 dagen geldig.
10 Geheimhouding
De Gangmaker verplicht zich bij het uitoefenen van zijn werkzaamheden informatie,
en conversaties geheim te houden.

