
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Algemene voorwaarden per 01-09-2014 
RAS Catering B.V. 
RAS Partycatering en Services B.V. 
 
Artikel 1 definities 
Opdrachtnemer  
Is RAS Catering B.V. en/of RAS Partycatering en Services B.V. die haar 
bedrijf inzet voor het verlenen van haar diensten. 
Opdrachtgever 
De natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap die met 
opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten. 
Overeenkomst  
Een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer terzake een 
of meer door opdrachtnemer te verlenen diensten tegen een door 
opdrachtgever te betalen prijs. Tevens het afnemen van een product, 
waar een dienst van opdrachtnemer aan vooraf is gegaan. 
Annulering  
De in schriftelijke vorm door opdrachtgever gedane mededeling dat van 
een of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk geen 
gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door 
opdrachtnemer gedane mededeling dat een of meer overeengekomen 
diensten geheel of gedeeltelijk niet verleend zullen worden. 
Dagen   
Met dagen worden bedoeld kalenderdagen. 
Werkdagen  
Met werkdagen worden bedoeld alle dagen met uitzondering van 
zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen. 
AV   
De Algemene Voorwaarden van RAS Catering B.V. en/of RAS 
Partycatering en Services BV. 
 
Artikel 2 Toepasselijkheid 
2.1  De AV zijn van toepassing op alle door opdrachtnemer met 
opdrachtgever gesloten overeenkomsten en op alle aanbiedingen van 
opdrachtnemer tot het sluiten van een overeenkomst. Andere algemene 
voorwaarden zijn daarop niet van toepassing, tenzij schriftelijk 
uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien naast de AV andere 
algemene voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren in geval van 
tegenstrijdigheid de AV. 
2.2  Afwijken van de AV is slechts mogelijk bij geschrifte en van 
geval tot geval. 
2.3  Zijn de AV eenmaal rechtsgeldig toepasselijk verklaard op een 
overeenkomst, dan wordt de laatst geldende versie van de AV 
toepasselijk geacht op alle volgende overeenkomsten tussen dezelfde 
partijen. 
 
Artikel 3 Aanbiedingen 
3.1  Alle door of namens opdrachtnemer gedane aanbiedingen 
zijn 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld en/of tenzij opdrachtnemer 
de aanbieding binnen die termijn intrekt. Na deze periode vervallen 
eventuele opties en kan opdrachtnemer de gereserveerde capaciteit 
aanwenden voor andere aanvragen. 
3.2  Een door opdrachtgever verstrekte opdracht of bestelling 
bindt opdrachtgever. Opdrachtnemer kan een opdrachtbevestiging aan 
opdrachtgever zenden. Maakt opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen 
na verzending van een opdrachtbevestiging bezwaar tegen de daarin 
vervatte omschrijving van de opdracht, dan wordt de 
opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te 
geven. 
3.3  Opdrachtnemer is hoe dan ook pas gebonden als zijn 
schriftelijke aanbieding tijdig is aanvaard, of als hij een 
opdrachtbevestiging verstuurd heeft. Het risico van onduidelijkheden 
door mondelinge of telefonisch gegeven opdrachten en gedane 
mededelingen berust bij opdrachtgever. 

3.4  Opdrachtgever kan tot 5 dagen voor de datum van uitvoering 
een lager aantal dan het oorspronkelijk opgegeven aantal gasten 
doorgeven aan opdrachtnemer. Bedraagt het gecorrigeerde aantal 
gasten minder dan 50% van het oorspronkelijke aantal, dan is er sprake 
van een gedeeltelijke annulering, waarop artikel 6.1 van 
overeenkomstige toepassing is. In dat geval bepaalt opdrachtnemer de 
creditering aan de hand van de gegevens vermeld op de offerte of 
opdrachtbevestiging. Deze regeling is van overeenkomstige toepassing 
op assortimentswijziging door opdrachtgever voor de dag van 
uitvoering. Bij verschijning van meer gasten op de dag van uitvoering 
dan het overeengekomen aantal, worden de daarmee samenhangende 
kosten op basis van de gegevens vermeld in de offerte of 
opdrachtbevestiging extra in rekening gebracht. 
3.5  Afspraken met personeelsleden van opdrachtnemer binden 
opdrachtnemer niet, tenzij deze schriftelijk namens opdrachtnemer zijn 
bevestigd. 
3.6  Alle in een offerte of opdrachtbevestiging verwerkte, of 
daarbij gevoegde afbeeldingen, tekeningen, ideeën en gegevens dienen 
uitsluitend tot gebruik in het kader van de te verstrekken of verstrekte 
opdracht en mogen door opdrachtgever niet voor andere doeleinden 
worden gebruikt, noch aan enigerlei derde verstrekt. Alle rechten 
daarop blijven bij opdrachtnemer berusten. 
 
Artikel 4 Prijzen 
4.1  Alle prijzen zijn exclusief B.T.W., tenzij anders aangegeven.  
4.2  Verstrekt opdrachtnemer een samengestelde prijsopgave, 
dan bestaat er geen verplichting tot uitvoering van een gedeelte van de 
opgave tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel 
opgegeven prijs. 
4.3  Indien een of meer kostprijsfactoren na de totstandkoming 
van de overeenkomst een verhoging ondergaan, is opdrachtnemer 
gerechtigd deze verhogingen aan opdrachtgever door te berekenen. 
4.4  Een prijsverhoging als bedoeld onder 4.3 geeft opdrachtgever 
niet het recht de overeenkomst te ontbinden. 
 
Artikel 5 Betaling 
5.1  Opdrachtnemer hanteert ten allen tijde een betalingstermijn 
van 14 dagen. Bij zowel de reguliere betalingstermijn van 14 dagen als 
een afwijkende betalingstermijn, geldt dat door het enkel verstrijken van 
deze termijn de opdrachtgever in verzuim is. Afwijkende 
betalingstermijnen kunnen uitsluitend op voorhand schriftelijk worden 
overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen 
voorwaarden. 
5.2  Bij niet of niet-tijdige betaling door opdrachtgever wordt een 
herinnering gestuurd, waarna opdrachtgever het openstaande bedrag 
binnen 8 dagen dient te voldoen. Mocht opdrachtgever na deze eerste 
herinnering wederom in gebreke blijven, wordt door opdrachtnemer 
een tweede herinnering gestuurd met daarbij €10,00 
administratiekosten. Blijft betaling wederom uit, volgt een derde 
herinnering met wederom €10,00 administratiekosten. Tevens dient de 
betaling door opdrachtgever per ommegaande te worden voldaan. 
5.3 Na het versturen van de drie herinneringen met daarbij 
€20,00 administratiekosten per factuur, wordt de factuur overgedragen 
aan een incassobureau, waarvan de kosten geheel voor rekening van de 
opdrachtgever komen. 
5.4 Ten laste van de opdrachtgever komen tevens alle (buiten-) 
gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die opdrachtnemer als 
gevolg van de niet nakoming door opdrachtgever van diens (betalings-) 
verplichtingen heeft  moeten maken. 
5.5 In geval van niet-tijdige betaling is opdrachtnemer bevoegd 
de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) 
levering op te schorten tot het moment waarop de opdrachtgever 
betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van 
administratiekosten daaronder inbegrepen. 
5.6  Eventuele geschillen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever 
naar aanleiding van door opdrachtgever gedane reclames, dan wel uit 
anderen hoofde, geven opdrachtgever niet het recht zijn 
betalingsverplichtingen op te schorten, tenzij hij daartoe door de 
bevoegde rechter uitdrukkelijk is gemachtigd. 
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Artikel 6 Annuleringen 
6.1  Opdrachtgever is niet bevoegd een overeenkomst te 
annuleren, tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna 
bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering wordt geacht een 
dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn 
aanvaard indien opdrachtnemer het aanbod niet onverwijld verwerpt. 
a) Bij annulering meer dan 30 dagen voor de dag van uitvoering is 
opdrachtgever geen betaling verschuldigd. 
b) Bij annulering 14 dagen of meer voor de dag van uitvoering is 
opdrachtgever gehouden 25% van de aanneemsom aan opdrachtnemer 
te betalen. 
c) Bij annulering minder dan 7 dagen voor de dag van uitvoering is 
opdrachtgever gehouden 50% van de aanneemsom aan opdrachtnemer 
te betalen. 
6.2  Annulering kan uitsluitend schriftelijk gebeuren. Voor de 
berekening van het te betalen bedrag wordt uitgegaan van de dag, 
waarop de schriftelijke annulering opdrachtnemer heeft bereikt. 
 
Artikel 7 Uitvoering 
7.1  De uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer is gebaseerd op de door opdrachtgever aangegeven 
aard van het evenement, opgegeven aantallen en opgegeven 
omstandigheden. Indien de opgave van opdrachtgever niet 
overeenkomt met de daadwerkelijke aantallen, omstandigheden of aard 
van het evenement, is opdrachtnemer, onverminderd het bepaalde in 
artikel 3.3, niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen daarvan. 
7.2  Opdrachtgever staat ervoor in dat opdrachtnemer alle 
noodzakelijke voorbereidingen tijdig op de locatie kan uitvoeren onder 
kosteloze terbeschikkingstelling van de nodige faciliteiten, zoals gas, 
water en elektriciteit en ruimten tenzij anders overeengekomen. 
7.3  Indien opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst 
met opdrachtnemer voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt, heeft 
opdrachtnemer het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens 
opdrachtgever op te schorten en alle overeenkomsten met 
opdrachtgever te ontbinden, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling 
dan wel rechterlijke tussenkomst benodigd is, een en ander met behoud 
van het recht op schadevergoeding. In dat geval is al hetgeen 
opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd is, terstond opeisbaar. 
7.4  Opdrachtnemer is gerechtigd, tenzij anders vermeld in de 
offerte, zonder bericht en zonder toestemming van opdrachtgever de 
opdracht of onderdelen daarvan te laten verrichten door niet bij hem in 
dienst zijnde derden, indien dit naar het oordeel van opdrachtnemer een 
goede en efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert. 
7.7  Indien opdrachtnemer eten en drinken, zonder personeel, 
aflevert bij opdrachtgever, heeft opdrachtgever 2 uur garantie op de 
kwaliteit van het eten vanaf het moment van aflevering. 
7.8  Indien opdrachtgever en/of gasten van opdrachtgever eten 
van locatie meenemen, is dat voor eigen risico van opdrachtgever en/of 
zijn gasten. 
 
Artikel 8 Transport en werkomstandigheden 
8.1  Tenzij anders wordt overeengekomen is de keuze van het 
transport aan opdrachtnemer. Opdrachtgever is verplicht alle 
maatregelen te nemen voor een snelle lossing van de goederen. 
Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de wijze van opslaan door 
opdrachtgever. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de 
goederen in gedeelten te leveren. 
8.2  Opdrachtgever geeft opdrachtnemer de ruimte te kunnen 
werken volgens de wettelijke regels op het gebied van hygiëne, arbo en 
milieu. 
 
Artikel 9 Klachten en reclame 
9.1  Opdrachtgever is verplicht bij de uitvoering van de verstrekte 
opdracht te controleren of de uitvoering van de opdracht overeenkomt 
met hetgeen opdrachtgever wenst. 
9.2  Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid 
voor tekortkomingen die zijn veroorzaakt of ontstaan door schuld of 
toedoen van opdrachtgever of derden, dan wel door van buiten 
komende oorzaken. 
9.3 Opdrachtgever dient klachten over de kwaliteit van etens- 
en/of drinkwaren binnen 2 uur na levering aan opdrachtnemer te 
melden, opdat opdrachtnemer de gelegenheid heeft de gegrondheid van 
de klacht eventueel ter plekke te (laten) controleren en indien mogelijk 
te verhelpen.  
9.4 Eventuele klachten worden door opdrachtnemer slechts in 
behandeling genomen indien opdrachtgever onmiddellijk bij de 
constatering de gebreken aan opdrachtnemer doorgeeft en daarna 
binnen 5 werkdagen opdrachtnemer daarvan schriftelijk in kennis heeft 

gesteld, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der 
klachten, alsmede wanneer en op welke wijze het gebrek 
is geconstateerd. 
9.5  Ingeval de reclame een ontvangen factuur betreft, dient deze 
binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk ter kennis van 
opdrachtnemer te worden gebracht. Reclames die opdrachtnemer na 
het verstrijken van deze termijn bereiken, hoeven door opdrachtnemer 
niet meer in behandeling genomen te worden. Opdrachtgever wordt 
geacht na het verstrijken van de termijn van 8 dagen als voornoemd, 
akkoord te zijn gegaan met de hem toegezonden factuur. 
 
Artikel 10 Aansprakelijkheid 
10.1 Opdrachtnemer kan slechts aansprakelijk gehouden worden 
voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan 
wel ontstaan is door omstandigheden op grond van dwingendrechtelijke 
regels voor haar risico komen. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk 
voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of 
omzetderving. 
10.2  Indien opdrachtnemer, om welke reden dan ook, gehouden is 
enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn 
dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het 
product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. Opdrachtnemer is 
nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of 
personen schade. 
10.3  Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van 
opdrachtnemer komen, zijn: werkstaking, werkliedenuitsluiting, ziekte, 
in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van 
de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, 
natuur- en/of kernrampen en oorlog en/of oorlogsdreiging. 
10.4  Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer te vrijwaren voor 
enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de 
overeenkomst tegen opdrachtnemer mochten doen gelden, voor zover 
de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten 
voor rekening van de Koper dienen te komen. 
10.5  Het is mogelijk dat opdrachtnemer op haar internetsite links 
opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of 
informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter 
informatief. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de inhoud van 
de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan 
worden gemaakt. 
10.6  Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke 
aansprakelijkheid van opdrachtnemer ingevolge dwingendrechtelijke 
bepalingen. 
 
Artikel 11 Eigendom goederen 
11.1  Alle serviesgoederen, tafelzilver, tafels, stoelen, linnengoed, 
keukengerei en andere door opdrachtnemer ter beschikking gestelde 
non-consumptieve goederen blijven eigendom van opdrachtnemer. 
Schade aan of verlies van deze goederen door opdrachtgever of zijn 
genodigden veroorzaakt, moeten door opdrachtgever aan 
opdrachtnemer tegen kostprijs worden vergoed. 
 
Artikel 12 Overmacht 
12.1  Als overmacht voor opdrachtnemer gelden alle 
omstandigheden buiten toedoen van opdrachtnemer, waardoor de 
normale uitvoering der overeenkomst wordt verhinderd. Als overmacht 
geldt in het bijzonder ook vertraging als gevolg van onverwachte 
verkeersopstoppingen; een dergelijke vertraging en de gevolgen 
daarvan kunnen opdrachtnemer nimmer worden toegerekend en komen 
nimmer voor zijn rekening. 
12.2 Bijzondere omstandigheden die stagnatie in de bereiding of 
verzending veroorzaken, zij het voorzien of onvoorzien, schorten de 
verplichting tot levering van opdrachtnemer voor de duur van deze 
omstandigheid op. 
12.3 Indien de overmachttoestand aanhoudt en de uitvoering niet 
mogelijk is, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst te 
ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling. In dat 
geval dient de ontbindende partij de wederpartij hiervan schriftelijk in 
kennis te stellen, zij is dan niet tot enige schadevergoeding gehouden.  
 
Artikel 13 Toepasselijk recht 
13.1  Op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en 
opdrachtgever gesloten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 


