groentechef op locatie

Wandelen met
Groesting

Koken is als dansen in een levend
schilderij!
Van kinds af aan speelt eten een
belangrijke rol in mijn leven. Op mijn
12e begin ik te koken, omdat de kok
beslist wat er op het bord wordt
getoverd. Sindsdien inspireren alle
invloeden mij in de keuken, van mijn
tante uit Parijs met haar befaamde
ratatouille naar de pittige gerechten
van mijn schoonzus in Ivoorkust tot de
linzen- en rijstgerechten uit Nepal.
Waar ik ook kom en wie ik ontmoet,
mijn culinaire voelsprieten staan altijd
open voor inspiratie.
Het plezier dat ik ervaar breng ik
vandaag met Groesting tot in jouw
keuken.
Ik kies bewust voor seizoensgroenten
bij de lokale (bio)boer, volgens het
smaak- en kleurenpalet die ik in mijn
gerechten uitwerk. Zo tover ik via de
korte keten een volwaardig vegetarisch
gerecht bij je thuis op je bord.

Ik palm jouw keuken in op een dag in
de week, in het weekend, op een
(bedrijfs-)feestje of op jouw favoriete
picknickplek.
Schuif je graag jouw voeten onder de
tafel? Ik bereid vanuit mijn keuken
tussen de Dendervallei en het
Pajottenland jouw volwaardig
vegetarische maaltijd voor. Kies jouw
droomlocatie en ik kom de verwennerij
ter plekke afwerken.
Met allergieën, intoleranties en diëten
hou ik graag rekening!
Je kunt me inhuren voor:
verjaardagsfeesten, communiefeesten,
lentefeesten, personeelsfeesten,
teambuildings, bedrijfslunchen,
recepties, walking dinners,
babyborrels…
Daag jij me uit op een unieke locatie?
Twijfel je nog? Geef me een belletje,
dan bespreken we samen de
mogelijkheden.
Tot snel,
Daniel Dumortier
0484 182 989

Wandelen met Groesting
Droom jij tijdens eens heerlijke boswandeling ook vaak van een frisse pint en
lekkere hapjes? Mij overkomt het telkens opnieuw, vooral op mooie plaatsen in
de natuur. Hoe mooi zou het zijn als dan een kelner met lekkere hapjes en
drank komt. Droom rustig verder en ontdek hier waarmee deze droom
werkelijkheid kan worden.
Groesting brengt een 3 gangen menu die je op je eigen tempo geniet. Ik werk
elke gang af op een door jouw gekozen plekje van de idyllische zitbank in het
bos tot in je eigen woonkamer! Terwijl ik kook wandel je naar de volgende
gang.
1e stop: 2 groestjes
mousse van witte boerentenen met amandelpesto
appelradijsschijfje met pesto
------2e stop: soepstop
wortelgembersoep met dadel, brood en 3 kazen
e
optie: 3 groestje: quinoasla met appelsien, pistachenoten en veel kruiden
------3e stop: nagerecht
plattekaastaart met peren
------3 x bierdegustatie
3 degustaties met een passend lokaal bier
andere drank in overleg

Korte keten

Waar wandelen?

Mijn producten koop ik bij lokale bio
boeren zoals Boer Dirk uit Moorsel
en boerderij De Loods in Aalst. Door
dichtbij in te kopen beperk ik de
voedselkilometers. Bovendien krijgt
de boer in de korte keten een eerlijke
prijs voor zijn waren.

Liedekerkebos maakte
oorspronkelijk deel uit van het grote
Kolenwoud. Samen met het kleinere
Hertigembos vormt een bijna 200 ha
bos- en natuurcomplex.

Bio-groenten recht van het veld, daar
ga ik voor. De grilligheden van het
weer bepalen de oogst. Dat levert
telkens een verrassend en met liefde
samengesteld menu.
Exotische producten zoals koffie en
chocolade zijn bij Groesting Fair
trade! Mis ik iets dan koop ik het bij
Ohne, de verpakkingsvrije winkel en
in noodgeval in de gewone handel.

Molenstraat 91, 1770 Liedekerke

De vallei van de Palitsebeek is een
groen lint dat zich slingert doorheen
het omringende landbouwgebied op
de grens tussen Liedekerke en
Roosdaal. De vallei bestaat uit
onzichtbare bronnen en natte
broekbossen.
Liever je eigen favoriete
wandeling? Ik kom naar je toe. We
bekijken samen de mogelijkheden.
Hoe ver wil je wandelen? Er zijn
wandelingen van 5, 8 of 10km op
verharde en onverharde paden.

+32 (0)484 182 989
info@groesting.com
www.groesting.com

Offerte wandelen met Groesting
Werkwijze Groesting

Vermeld bij je
aanvraag:
• wensen
• datum
• locatie
• aantal personen
• budget
Van aanvraag naar
vrijblijvende offerte

Van offerte naar
contract

• scherpstellen menu
• check locatie en
benodigdheden
• definitieve offerte
• betaling 50%
voorschot =
ondertekening
contract

•aankomst enkele uren
op voorhand
•serveren in buffetvorm
•opruimen keuken
•afrekening na de dienst
Lekker eten maken op
jouw favoriete plekje

Aantal personen: vanaf 1 persoon
Voorbeeldtiming wandeling Liedekerke bos
16u

start wandeling

16u15

1e stop aan de speelweide

18u

2e stop aan de kapel ter hoogte van Aarde Oase

19u30

3e stop picknickweide ter hoogte van de parking

20u

einde

Kostprijs
Basistarief 297€/6 personen
+29,7€/extra persoon (7 tot 15 personen)
groepen >15 personen: 37€/persoon
degustatie van dranken inbegrepen
optie 3e groestje +3,70€/persoon
verlenging service na 4u 9€/begonnen kwartier en per medewerker
wandelen op een andere plaats: prijs op aanvraag
verplaatsing 0,94€/km vanuit Liedekerke (gratis in Liedekerke)
Groesting voorziet
-

overleg en begeleiding bij de keuze van de wandeling en de stopplaatsen
een printbaar wandelplan van Liedekerke bos of de vallei van de Palitsebeek
waarop de wandelroute en 3 stopplaatsen zijn aangeduid.
het afwerken en leveren van de hapjes en bierdegustaties op 3 stopplaatsen

Opgelet
-

-

Allergie, intolerantie of een ander dieet? Laat het 1 week op voorhand weten.
Ik hou er in de mate van het mogelijke graag rekening mee.
We wandelen in de natuur. Een openbaar toilet is er niet. Groesting voorziet
in ontsmettingsmiddel, beperkt water en zeep.
Lekkere hapjes garandeer ik, goed weer wens ik je. Ik ben niet bang van een
spatje regen en zoek alternatieven waar mogelijk. In Liedekerke beschikt
Natuurpunt over een mooi en groot afdak waar we in noodgeval kunnen
schuilen.
Ik zoek voor jou de mooiste plekjes uit op openbaar domein en daar zijn we
niet alleen. Is het bankje bezet? Dan nemen we een ander of een
picknickdeken.

Prijzen geldig tot 31 december 2022 op voorwaarde van beschikbaarheid Groesting. Alle
prijzen zijn incl. btw 12%, voor drank btw 21%. De algemene voorwaarden van Groesting zijn
van toepassing.

Daniel Dumortier
www.groesting.com
info@groesting.com

Molenstraat 91, 1770 Liedekerke+
+32 (0)484 182 989
BTW BE756 978 003
BE81 9733 5650 3124

Algemene voorwaarden Groesting
Artikel 1
Deze algemene voorwaarden maken deel uit van iedere tussen
koper en Groesting gesloten overeenkomst. In geval de
algemene aankoop- en betalingsvoorwaarden van de koper
tegenstrijdig zouden zijn met onderhavige voorwaarden of
bijkomende punten zouden regelen zullen zij als niet bestaande
worden beschouwd.
Artikel 2: offerte
De offerte werd opgemaakt op basis van de gegevens verstrekt
door de klant met vermelding van aantal gasten, tijdstip, menu,
service en locatie. De inhoud van de offerte is bindend voor wat
zal opgeleverd worden door Groesting. Het aantal personen
vermeld op de offerte is bindend, zonder mogelijke betwisting.
Een wijziging in het aantal gasten kan ten laatste 5 werkdagen
vòòr aanvang van het evenement doorgegeven worden in
onderlinge overeenkomst. Indien minder gasten aanwezig zijn
dan aangegeven, zal gefactureerd worden naargelang het aantal
personen vermeld op de offerte. Indien er meer gasten aanwezig
zijn dan aangegeven, zijn wij zijn niet verantwoordelijk voor een
tekort aan voedsel, materiaal of personeel. Wij behouden tevens
het recht om de factuurprijs in dit geval evenredig te verhogen.
Artikel 3: reservatie- en betalingsvoorwaarden
50% van de totale factuurprijs dient uiterlijk 5 werkdagen na
reservatie betaald te zijn aan Groesting als voorschot, zoniet zal
dit als eenzijdige verbreking van de overeenkomst gelden en
wordt de datum terug vrijgegeven. De overige 50% van de totale
factuurprijs dient aan Groesting betaald te worden ten laatste op
datum van levering van de dienst of, indien dit een zater-,zon- of
feestdag is, op de daaropvolgende werkdag. De betaling van het
voorschot geldt als akkoord met de offerte. De prijs op de factuur
is contant betaalbaar of per overschrijving. In geval van niet
betaling zal de prijs worden verhoogd met een forfaitaire nietverminderbare vergoeding van 10% van het totale factuurbedrag
of een minimum van €100.00. Daarenboven zijn op het totale
factuurbedrag verwijlintresten verschuldigd conform de wet van
2 augustus 2002 op de bestrijding van betalingsachterstand bij
handelstransacties.
Artikel 4: annulering en uitstel
In geval van annulering van de dienst door de klant zal Groesting
volgende verbrekingsvergoeding in rekening brengen, dit in
verhouding tot de kosten die tot de dag van de annulering reeds
door Groesting werden betaald:





Artikel 5: verantwoordelijkheid van Groesting
Groesting is niet verantwoordelijk voor enige schade die
voorkomt uit een gebeurtenis die hem, ondanks de nodige
voorzorgen, gezien de omstandigheden en de gevolgen, in de
onmogelijkheid brachten deze te vermijden (overmacht).
Evenzeer is hij niet verantwoordelijk voor de schade die
voortkomt uit de fout, zelfs gedeeltelijk, van de klant. Groesting
is niet verantwoordelijk voor vertraging of niet-levering van de
dienst in geval van moeilijke toegang tot de lokalen van de klant
of ontoereikende voorbereiding van deze lokalen.
Artikel 6: de verantwoordelijkheid van de klant/koper
De klant en de koper zijn solidair verantwoordelijk ten aanzien
van Groesting voor elke schade veroorzaakt aan personen, het
gebouw, het meubilair of de uitrusting van Groesting en de
plaatsen dewelke toegankelijk zijn voor het publiek. De klant
zorgt ervoor dat de toegang tot de gebouwen en de nodige
aansluitingen en voorzieningen overeenstemmen met de
kenmerken en de technische normen van het gebruikte
materiaal.
Artikel 7: klachten
Klachten betreffende de geleverde dienstverrichtingen kunnen
niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij Groesting
toekomen binnen de zeven werkdagen nadat de dienst is
voltooid.
Artikel 8
Elke zware of herhaalde inbreuk op de contractuele
verplichtingen geeft de schadelijdende partij het recht tot
onmiddellijke beëindiging van het contract zonder vooropzeg,
onverminderd het recht op schadevergoeding in hoofde van
Groesting.
Artikel 9
Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch
recht. Elk geschil aangaande de uitvoering en de interpretatie
van deze algemene voorwaarden, alsook de overeenkomst
waarop zij van toepassing zijn, dient te worden gebracht voor de
hoven en rechtbanken van het arrondissement waarbinnen de
zetel van Groesting gevestigd is. Deze hoven en rechtbanken
zullen exclusief bevoegd zijn om dergelijk geschil definitief te
beslechten. Indien de klant een consument is in de zin van artikel
I.1, 2° Wetboek Economisch Recht, laat deze bepaling de
toepassing van artikel 624, 1°, 2° en 4° onverlet.

Binnen minder dan 7 kalenderdagen voor de levering
van de dienst: 100% van de totale factuurprijs;
Tussen 7 en 14 kalenderdagen voor de levering van de
dienst: 50% van de totale factuurprijs;
Tussen 14 en 30 kalenderdagen voor de levering van
de dienst: 35% van de totale factuurprijs, en
Meer dan 30 kalenderdagen voor de levering van de
dienst: 15% van de totale factuurprijs.

In voorkomend geval zal de verbrekingsvergoeding rechtstreeks
aan de klant gefactureerd worden.
Ingeval de levering van de dienst door de klant voor de initiële
datum wordt uitgesteld en dit schriftelijk aan Groesting werd
meegedeeld:





tussen de 14 en 30 kalenderdagen zal de factuurprijs
met 15% worden verhoogd;
tussen de 7 en 14 kalenderdagen zal de factuurprijs
met 35% worden verhoogd;
tussen de 3 en 7 kalenderdagen zal de factuurprijs
met 50% worden verhoogd en
minder dan 3 kalenderdagen op voorhand is uitstel
niet mogelijk.

Daniel Dumortier
www.groesting.com info@groesting.com
Molenstraat 91, 1770 Liedekerke+
+32 (0)484 182 989
BTW BE756 978 003
BE81 9733 5650 3124

