Algemene voorwaarden
Artikel 1.
Definitie
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij
uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Opdrachtnemer: De Kroon Daily Déli B.V.
Opdrachtgever: Ieder natuurlijke of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht geeft tot het verrichten
van cateringactiviteiten.
Artikel 2.
Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en/of overeenkomsten tussen
opdrachtnemer en een opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft
verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk
zijn overeengekomen De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de opdrachtgever
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene
voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene
voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde
nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien
en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
Artikel 3.
Offertes
Alle offertes in welke vorm dan ook zijn geheel vrijblijvend tenzij schriftelijk anders is gemeld. Opdrachtnemer
is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30
dagen worden bevestigd, tenzij anders is aangegeven. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor
toekomstige opdrachten.
Artikel 4.
Uitvoering van de overeenkomst
Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Indien
en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de opdrachtnemer het recht
bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle
gegevens, waarvan de opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uivoeren van de
overeenkomst, tijdig aan opdrachtgever worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst
benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering
van de overeenkomst op te schorten en/of de uitvoering voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke
tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Indien door opdrachtnemer of door opdrachtnemer
ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de
opdrachtgever of een door
opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in
redelijkheid gewenste faciliteiten. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van
derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever
toerekenbaar is.
Artikel 5.
Wijziging van de overeenkomst
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is
om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg
de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt
gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de
opdrachtgever z.s.m. hiervan op de hoogte stellen. Indien de wijzigingen van, of de aanvulling op de
overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever
hierover tevoren inlichten. Indien een vaste prijs is overeengekomen zal de opdrachtnemer daarbij aangeven in
hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van de prijs tot gevolg heeft.
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Artikel 6.
Prijzen
Opdrachtnemer is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien opdrachtnemer kan aantonen dat tussen
het moment van de aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen, inkoop en grondstoffen
aanmerkelijk zijn gestegen. Bovendien mag opdrachtnemer de prijzen verhogen wanneer tijdens de uitvoering
van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in
zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst en zulks niet toerekenbaar is
aan opdrachtnemer, dat in redelijkheid niet van de opdrachtnemer mag worden verwacht de overeengekomen
werkzaamheden te verrichten tegen oorspronkelijk overeengekomen prijzen. Belastingen die op de personele
dienstverlening en/of producten, materialen of middelen drukken: deze worden aangepast vanaf het moment
van wijziging.
Artikel 7.
Betaling
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze
in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingstermijn
niet op. Over de betaling die niet tijdig is verricht, brengt de opdrachtnemer rente in rekening vanaf het
verstrijken van de betalingstermijn tot de dag van ontvangst van het verschuldigd bedrag. Deze rente bedraagt
1% per maand, waarbij een gedeelte van de maand voor een hele maand wordt gerekend. In geval van
faillissement, de W.S.N.O of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van de
opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Het is opdrachtgever niet toegestaan ter zake van
zijn betalingsverplichtingen verrekening of korting toe te passen tenzij zulks door opdrachtnemer in de
overeenkomst is toegestaan. Indien betaling moet worden bewerkstelligd door het inschakelen van derden
komen hieruit voorvloeiende buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van opdrachtnemer. De
buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van het te vorderen bedrag.
Artikel 8.
Eigendomsvoorbehoud
De door opdrachtnemer ten behoeve van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst gekochte goederen en
bedrijfsmiddelen blijven te allen tijde eigendom van opdrachtnemer. In geval van faillissement, W.S.N.P. of
surseance van betaling van de opdrachtgever is de opdrachtnemer gerechtigd alle niet, of niet volledig, met
inbegrip van rente en/of kosten, betaalde goederen meenemen. Indien derden beslag leggen op de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is
opdrachtgever verplicht opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte
te stellen.
Artikel 9.
Opzegging
Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijden schriftelijk opzeggen, rekening houdend met een
opzegtermijn van 2 maanden. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft
opdrachtnemer recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane omzetverlies waarbij wordt uitgegaan
van 3 maanden voorafgaand aan de opzegging. Voorts is opdrachtgever dan gehouden tot betaling van de
facturen voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.
Artikel 10.
Teruggave ter beschikking gestelde zaken
Indien opdrachtnemer aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft
gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen uiterlijk 5 dagen na beëindiging van de
werkzaamheden in oorspronkelijke staat, vrij van gebreke en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever
deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
Artikel 11.
Geschillenregeling
Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van de
opdrachtnemer tenzij door deze een andere plaats wordt gekozen. Op alle offerte en/of overeenkomsten is
Nederlands recht van toepassing.
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