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Algemene Voorwaarden Gaserop B.V. Restaurant C
Op alle door ons (Gaserop B.V. Restaurant C hierna te noemen ‘Restaurant C’) aangegane
overeenkomsten en geleverde diensten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van
toepassing. Hierop aanvullend gelden de volgende voorwaarden In deze algemene
voorwaarden wordt aangesloten bij de definities uit artikel 1 UVH.
Artikel 1 Voorstel/Offerte Dit voorstel/deze offerte heeft een geldigheidsduur van 7
dagen. Indien u niet binnen deze afgesproken periode dit voorstel/deze offerte
schriftelijk richting ons accepteert, vervalt dit voorstel/ offerte (en eventuele opties).
Artikel 2 Dieet/ Allergie Indien u dieetwensen en/of (voedsel)allergieën omtrent het te
serveren voedsel en drinken voor het evenement/reservering heeft, dient dit zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk een week voor aanvang van het evenement/de reservering te
worden doorgegeven. Indien deze melding later wordt gedaan, tracht Restaurant C hier
bij het evenement/de reservering rekening te houden.
Artikel 3 Betalingscondities De betaling geschied in twee termijnen.
1 e Termijn: Nadat wij de offerte voor akkoord getekend hebben ontvangen en de vooraf
overeengekomen aanbetaling door u is voldaan, is uw reservering definitief. Zolang hier
niet aan is voldaan, hebben wij het recht om de reservering te annuleren. Uw reservering
is geldig vanaf het moment dat het eerste termijn is voldaan.
2 e Termijn: Na afloop van de partij dient de 2e termijn (het resterende bedrag) voldaan
te worden. Deze betaling kunt u contant, met pin of creditcard doen.
Artikel 4 Wijzigingen aantal personen Op basis van het opgegeven aantal personen
wordt de offerte gemaakt. Dit aantal kunt u tot 1 week voor de partij nog wijzigen. Bij het
verschijnen van meer of minder gasten dan het opgegeven aantal, zonder berichtgeving,
zullen deze in rekening gebracht worden.
Artikel 5 Annulering 1. Aan annuleringen na het betalen van het 1e termijn zijn de
volgende kosten verbonden; Annulering binnen 31 dagen voor de partij: 50% van de
aanbetaling Annulering binnen 7 dagen voor de partij: 100% van de aanbetaling
N.B. Een annulering dient u schriftelijk aan ons door te geven. Bij telefonische annulering
verzoeken wij u tevens een schriftelijke bevestiging te versturen.
2. Restaurant C is ten alle tijden bevoegd de reservering te annuleren.
Overige: 1. Tijdens de partij is de klant verplicht om van onze eigen catering gebruik te
maken. 2. Kinderen vallen onder de verantwoordelijkheid van ouders/verzorgers. 3. Alle
schade aan het interieur veroorzaakt door de klant of onder diens gezag of bevoegdheid
geplaatste personen wordt in rekening gebracht bij de opdrachtgever. 4. Als de klant of
de onder diens gezag of bevoegdheid geplaatste personen zich tijdens de partij naar het
oordeel van het personeel misdraagt, dan is het personeel bevoegd de partij te
beëindigen en de klant en de onder diens gezag of bevoegdheid geplaatste personen te
gelasten het bedrijf te verlaten. De klant heeft in dat geval geen recht op restitutie van
reeds betaalde of nog te betalen geldbedragen. 5. Restaurant C is niet aansprakelijk voor
schade en/of diefstal van uw persoonlijke eigendommen of persoonlijk letsel.
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On all agreements and delivered services by (BAUT B.V., hereafter named ‘Restaurant BAUT’) are
the Uniform Conditions for the Hotel and Catering Industry (UVH) applicable. Additionally the
below named terms and conditions enclosed by the definitions of article 1 UVH.
Article 1 Proposal/Offer
This proposal/offer has an expiration period of 7 days. The proposal/offer expires if it is not being
answered by the named expiration period in written.
Article 2 Dietary restrictions / Allergies
In case of dietary restrictions and/or allergies regarding the food and/or drinks served we ask to
be informed promptly yet we need to be informed a week prior the event/reservation. If the
notice of a dietary restrictions/ allergies becomes later than one week prior the
event/reservation, Restaurant BAUT endeavours to take the restrictions in mind.
Article 3 Payment terms
The payment is done in two terms.
Term 1: After receiving the proposal/offer signed in return a pre-payment of 100% of the total
offer worth will be sent out. After settling the pre-payment the reservation can be considered as
definite. As long as the pre-payment is not fulfilled we will be allowed to cancel the reservation at
any time.
Term 2: After the event the second term of the payment needs to be fulfilled (remaining
amount). This bill can be settled in cash, debit/credit card or by invoice.
Article 4 Changes in amount of participants
The proposal/offer is based on the given participants. This amount can be changed till 1 week
prior the event/reservation. If the amount of participants differ (less or more) from the informed
amount we will calculate those on the final invoice.
Article 5 Cancellation
For cancellations after the first payment term the following costs will be in order;
Cancellation within 31 days prior the event:
50% of the pre -payment
Cancellation within 7 days prior the event:
100% of the pre-payment
A cancellation needs to be declared in written. If the cancellation is declared by phone, we kindly
ask you to also confirm in written.
Other:
1. During the event the customer is obliged to make use of our catering service.
2. Children fall under the responsibility of the parents/ guardians.
3. All interior damage caused by the client or his guests will be invoiced by the client.
4. If the client or his guests misbehave in opinion of our employee than our personnel is allowed
to end the event. In case the client is not permitted to ask for restitution on already paid or still to
paid invoices.
5. Restaurant BAUT is liable for loss/stealing of your personal belonging or injuries.

