
 



 
 
 

Algemene voorwaarden 

 
 
Artikel 1: Definities: 

1. Quiche of Cake: Quiche of Cake is een cateringbedrijf gericht op zoete en hartige gerechten. 
Beleving van uw gasten staat bij ons voorop. Ten alle tijden streven wij naar hoogwaardige 
kwaliteit en klanttevredenheid.  
Quiche of Cake is bij de kamer van koophandel ingeschreven onder nummer 68549989.  

2. Opdrachtgever: Elk natuurlijke of rechtspersoon die met Quiche of Cake een overeenkomst 
wenst te sluiten of heeft gesloten.  

3. Overeenkomst: Het akkoord gaan met de offerte. Dit kan zowel mondeling, als schriftelijk.  
4. Opdracht: Bij de overeenkomst afgesproken zaken die ten uitvoer dienen te worden 

gebracht of uitgevoerd zijn op (een) bepaalde datum(s). 
5. Factuursom: Het totale bedrag dat de opdrachtgever dient te voldoen bij een 

overeengekomen opdracht.  
 
Artikel 2: Geldigheid van deze voorwaarden 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Quiche of 
Cake en de opdrachtgever.  

2. Het aanvaarden van de offerte, dit kan mondeling of per e-mail, geldt als accepteren van de 
algemene voorwaarden.  

3. Van deze voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn 
overeengekomen.  

4. Bij de opgave van maten, gewichten en dergelijke gegevens in de offertes heeft Quiche of 
Cake het recht om kleine wijzigingen aan te brengen zonder overleg met de opdrachtgever.  

 
Artikel 3: Offertes en prijzen 

1. Indien er een vast pakket via de site wordt besteld geldt de prijs op de website. Er zal dan 
geen offerte gemaakt worden.  

2. Voor elke maatwerk opdracht zal een passende offerte gemaakt worden. Ook wanneer de 
klant eerder een soortgelijke opdracht heeft gegeven zal een nieuwe offerte gemaakt 
worden omdat er prijswijzigingen mogelijk zijn.  

3. Quiche of Cake bepaalt per aanvraag de prijs. Dit omdat we onze diensten aanpassen aan de 
wens van de opdrachtgever en de huidige marktprijzen . Dit betekent dat voor een 
soortgelijke aanvraag de prijs kan verschillen.  

4. De offertes zijn geldig tot de datum aangegeven op de offerte.  
5. Alle prijzen vermeld in de offertes zijn inclusief btw. 
6. Indien er na het accepteren van de offerte wijzigingen zijn vanuit de opdrachtgever die extra 

kosten met zich mee brengen zullen deze kosten voor rekening zijn van de opdrachtgever.  
 
Artikel 4: Annuleringen 

1. Annuleringen dienen telefonisch, schriftelijk of per mail te geschieden.  
2. Kosteloos annuleren is mogelijk tot 21 dagen voorafgaand aan de opdracht. Eventuele 

vooruitbetalingen van de opdrachtgever aan opdrachtnemer zullen geretourneerd worden. 
3. Bij annulering tot 14 dagen voorafgaand aan de opdracht brengen wij 25% van de 

factuursom in rekening.  
4. Bij annulering tussen 14 dagen en 3 dagen voorafgaand aan de opdracht brengen wij 50% 

van de factuursom in rekening.  
5. Bij annulering binnen 72 uur voorafgaand aan de opdracht brengen wij 100% van de 

factuursom in rekening.  



 
 
 
 
 

Uitsluiting 
1. Wanneer de annulering, die plaats heeft gevonden ten minste 72 uur van te voren, geen 

definitieve annulering betreft, maar een uitstel van de opdracht naar een later moment, 
dan is de opdrachtgever een bedrag verschuldigd ter compensatie van de gemaakte 
kosten voor inkoop, dit tot een maximaal bedrag van 40% van de factuursom. 

 
Artikel 5: Correcties op groepsgrootte 

1. Geef correcties op de groepsgrootte altijd zo spoedig mogelijk door per mail of telefonisch.  
2. Negatieve correcties kunnen doorgegeven worden tot 72 uur voor aanvang. In overleg zal 

dan bekeken worden of het mogelijk is om de prijs aan te passen. 
3. Positieve correcties kunnen enkel in overleg plaatsvinden tussen de opdrachtgever en Quiche 

of Cake. Mogelijk wordt er een nieuwe offerte gemaakt indien Quiche of Cake dit nodig acht.  
 
Artikel 6: Betaling 

1. In alle andere gevallen dient de opdrachtgever een vooruitbetaling van minimaal 50% te 
voldoen tenminste 14 dagen voor aanvang van de opdracht.  

2. De overige kosten dient de opdrachtgever binnen 14 dagen na afloop van de opdracht te 
voldoen.  

3. Betaling dient te geschieden door middel van een bankoverschrijving naar Quiche of Cake – 
NL98 RABO 0318 0370 41.  

4. De opdrachtgever is gehouden facturen van Quiche of Cake te voldoen binnen de op de 
factuur vermelde termijn en bij gebreke van een dergelijke vermelding: binnen 14 dagen. 
Indien de opdrachtgever niet binnen de afgesproken termijn betaalt is de opdrachtgever van 
rechtswege in verzuim. 

5. Eventuele incasso kosten en/of kosten voor geschillen worden door de opdrachtgever, bij 
daadwerkelijke uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer, geaccepteerd als haar 
kosten.  
 
Uitsluiting: 
1. Indien het een last-minute opdracht betreft kan de betalingstermijn wijzigen. In dit geval 

zal Quiche of Cake dit vermelden op de factuur.  
2. De planken die direct via de website besteld worden zullen uiterlijk bij afleveren 100% 

betaald dienen te zijn inclusief borg.  
 
Artikel 7: Aansprakelijkheid 

1. Quiche of Cake hanteert strakke richtlijnen volgens de hygiënecode van de VWA Nederland 
en de HACCP-norm binnen de EEG.  

2. Indien Quiche of Cake het voedsel zelf serveert op de locatie is Quiche of Cake 
verantwoordelijk voor naleving van de richtlijnen. 

3. Indien Quiche of Cake het voedsel aflevert is Quiche of Cake aansprakelijk tot het moment 
van levering. Na levering is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de juiste omgang 
met het voedsel. 

4. Quiche of Cake is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door 
opdrachtgevers en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen en/of derden, tenzij 
de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Quiche of Cake.  

5. Indien bij bezorging gebruik wordt gemaakt van de eikenhouten planken en deze niet binnen 
één week retour zijn of de planken worden retour gebracht met schade dan dient er €35,- 
per plank betaald te worden.  

 



 
 
 
Artikel 8: Ontbinding 

1. Indien de opdrachtgever niet voldoet aan enige verplichting die bepaald zijn in de 
overeenkomst, heeft Quiche of Cake het recht de uitvoering van de overeenkomst 
op te schorten of deze te ontbinden zonder dat Quiche of Cake tot enige schadevergoeding 
gehouden is.  

 
 
 
Artikel 9: Overmacht 

1. In geval van overmacht heeft Quiche of Cake het recht, na kennisgeving aan de 
opdrachtgever, haar verplichtingen tot uitvoering van de overeenkomst, voor zover niet 
uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder dat daartoe rechterlijk tussenkomst 
vereist zal zijn.  
 

Artikel 10: Diensten op locatie. 
1. Wanneer Quiche of Cake op locatie diensten dient te leveren stelt de opdrachtgever te 

beschikking: ruimte, energie en water. Indien er meer faciliteiten nodig zijn zal dit van te 
voren besproken worden met de opdrachtgever.  

2. Opdrachtgever zorgt dat de in artikel 10.1 genoemde faciliteiten beschikbaar zijn en 
bruikbaar door Quiche of Cake. 

3. Indien de opdrachtgever en Quiche of Cake overeen zijn gekomen dat Quiche of Cake de 
mobiele bar(ren) mee neemt dient de opdrachtgever te zorgen dat er voldoende ruimte. Dit 
betekent dat indien de bar door een deur moet de deuropening minstens 81cm breed dient 
te zijn.  

4. Opdrachtgever is als eigenaar van de locatie verantwoordelijk voor het afval.  
  


