ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
Prijzen :
Alle prijzen in onze offertes zijn exclusief BTW ( 21 % op diensten en dranken – 12 % op eten) tenzij anders vermeld.
We behouden ons het recht deze aan te passen aan de marktprijzen indien dit nodig zou blijken, of na onvoorziene prijsstijgingen van
voedingswaren, dranken, of bijkomende taksen.
Opties, voorschot en reservaties :
Bij aanvraag van een offerte, kan u een optie verkrijgen. Deze optie is vrijblijvend. De geldigheidsduur van deze optie is afhankelijk van de
datum van aanvraag en de datum van het evenement.
Wanneer u akkoord gaat met ons voorstel, dient u een voorschot te betalen als bevestiging.
Uw reservatie wordt pas aanvaard na het betalen van een voorschot , bij voorkeur per overschrijving op Belfius 068-2502130-42, met
vermelding van de datum van het feest. Eventuele afwijkingen kunnen enkel mits schriftelijk akkoord vermeld in de offerte of bestelbon.
Evenementen tot 50 personen : € 500 + BTW
Evenementen van meer dan 50 personen : € 1000 + BTW
Dit voorschot telt tevens als waarborg ter (gedeeltelijke) vergoeding van eventueel door de klant of zijn gasten aangerichte schade.
Hieronder vallen naast de door de klant uitgenodigde gasten de door hem aangestelde decorateurs, dj-s, muzikale bands of andere
optredens.
Tweede voorschot
Twee tot drie weken voor aanvang van de activiteit wordt er een tweede voorschotfactuur opgemaakt ten bedrage van naar schatting 50%
van de in totaal te betalen som. Deze dient voldaan te zijn ten minste 5 dagen voor aanvang van het evenement.
Annulering :
Annuleringen kunnen enkel schriftelijk gebeuren. Bij annulering van het evenement binnen de drie maanden voor het feest houdt de
verkoper zich het recht om van rechtswege een schadeloosstelling te eisen :
90 tot 60 dagen voor het evenement : 35 % van het totaalbedrag.
59 tot 30 dagen voor het evenement : 50 % van het totaalbedrag.
29 tot 0 dagen voor het evenement : 100 % van het totaalbedrag.
Bij annulering blijft het voorschot eigendom van Kaai 17 als vergoeding voor de reeds geleverde prestaties.
De verkoper kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor annulatie wegens overmacht
(bijvoorbeeld : storm, brand, ….)
Aantallen :
Bij de offerte wordt een schatting van het aantal personen gevraagd. Dit aantal wordt in de bestelbon overgenomen. Tot 90 dagen voor
aanvang van de activiteit kan dit gewijzigd worden. Het definitieve aantal personen wordt ten laatste 7 dagen op voorhand schriftelijk
doorgegeven en kan maximum 5 % minder bedragen dan het aantal vermeld op de bestelbon. Voor elke afwijking van meer dan 5 % naar
beneden gelden dezelfde voorwaarden als hierboven beschreven in de paragraaf “annulering”
Schade :
Alle schade aangericht door de gasten wordt volgens opgave van het management door de klant aanvaard zonder discussie.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor uw materialen en producten tijdens een evenement.
Tevens wijzen we alle verantwoordelijkheid af bij gebeurlijke schade of ongevallen binnen onze exploitatie.
Bij onvoorziene hulp voor opbouw of afbouw van uw event: € 150 per begonnen uur
Betaling :
Onze facturen zijn contant betaalbaar en zonder verdere korting binnen de 10 dagen na het evenement.
Vanaf de vervaldag brengen zij van rechtswegen een interest op van 10 % per jaar, verhoogd met de schadevergoeding van 10 % + de
gerechtskosten bij niet betaling.
Geschil:
Bij geschillen is exclusief de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Dendermonde bevoegd.
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