Algemene Voorwaarden
&Bubbels is een eenmanszaak, gevestigd aan de Herengracht 3, 2361 BR te Warmond en is ingeschreven
in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52259382.
Artikel 1 Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
-‘Dag’: kalenderdag;
-‘Evenement’: activiteit en/of bijeenkomst in de ruimste zin van het woord, zoals doch niet uitsluitend (de
organisatie van) een bruiloft, een kookworkshop, een feest, een viering, een wijnproeverij, inkoop en
levering van gedestilleerde drank(en) en elke combinatie van voormelde, ongeacht de locatie.
-‘Factuur’: alle door &Bubbels opgestelde facturen, waaronder deelfacturen, tussentijdse facturen,
voorschotbedragen etc.
Artikel 2 Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: “voorwaarden”, zijn van toepassing op iedere
aanbieding, offerte en overeenkomst, waaronder begrepen elke wijziging daarvan of aanvulling
daarop, tussen &Bubbels en een Opdrachtgever, waarop &Bubbels deze voorwaarden van
toepassing heeft verklaard.
2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met &Bubbels, voor de
uitvoering waarvan door &Bubbels derden dienen te worden betrokken;
3. Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk in de overeenkomst worden afgeweken. In geval van
strijdigheid tussen een artikel uit de overeenkomst en een artikel uit deze voorwaarden, gaat het artikel
uit de overeenkomst voor.
4. In geval van toepasbaarheid en/of strijdigheid van (meerdere) artikelen uit deze voorwaarden komt
&Bubbels het recht toe het artikel aan te wijzen welke in dat geval prevaleert. Alsdan hebben
Opdrachtgever en &Bubbels zich aan dit aangewezen artikel te houden.
5. Toepasselijkheid van de door Opdrachtgever gehanteerde algemene en leveringsvoorwaarden en
andere voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze voorwaarden treden
daarvoor in de plaats.
6. Indien één of meerdere artikelen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig
zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde zoveel mogelijk in
stand en van kracht. &Bubbels en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe
artikelen ter vervanging van de nietige of vernietigde artikelen overeen te komen, waarbij zoveel als
mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke artikelen in acht worden genomen.
7. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere artikelen van deze
voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze artikelen.
8. Indien &Bubbels niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de
artikelen daarvan niet van toepassing zijn, of dat &Bubbels in enigerlei mate het recht zou verliezen
om in andere gevallen de stipte naleving van de artikelen van deze voorwaarden te verlangen.
9. De overeenkomst bevat alle afspraken welke tussen &Bubbels en Opdrachtgever zijn
overeengekomen. Alle voorafgaande afspraken zijn vervallen zodra een recentere overeenkomst
wordt getekend.
10. Wijzigingen van of aanvullingen op de overeenkomst en eventuele bijlage(n) zullen slechts schriftelijk,
door beide partijen ondertekend, tot stand komen.
Artikel 3 Offertes en aanbiedingen
1. Aanbiedingen en offertes hebben, tenzij uit de aanbieding of offerte anders blijkt of anders is
overeengekomen, een geldigheidsduur van twee weken, te rekenen vanaf datum aanbieding dan
wel vanaf de op de offerte vermelde datum.
2. &Bubbels kan niet aan haar aanbiedingen of offertes worden gehouden indien Opdrachtgever
redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen of offertes, dan wel een onderdeel daarvan, een
kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden
ontleend.
3. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding of in
de offerte opgenomen aanbod dan is &Bubbels daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt
dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij &Bubbels anders aangeeft.
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4. Een samengestelde prijsopgave verplicht &Bubbels niet tot het verrichten van een gedeelte van de
opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden
niet automatisch voor toekomstige orders.
5. De overeenkomst tussen &Bubbels en Opdrachtgever komt tot stand door ontvangst van &Bubbels
van een door Opdrachtgever ondertekende offerte.
6. Indien &Bubbels op verzoek van een aanvrager van een aanbieding of offerte met de uitvoering
en/of aanpassing van een aanbieding of offerte is begonnen, maar tussen partijen geen
overeenkomst tot stand komt, is de aanvrager gehouden de door &Bubbels gemaakte kosten te
vergoeden. Met de gemaakte kosten worden bedoeld o.a. onderzoekskosten bedoeld ter verkrijging
van meer informatie dan welke staat
7. omschreven in de offerte, kosten ten behoeve van locatiebezichtigingen, gesprekken op locatie bij
de aanvrager e.d.
Artikel 4 Termijnen en uitvoering
1. Is in de aanbieding, offerte of overeenkomst een termijn opgegeven of overeengekomen, dan is deze
termijn slechts fataal indien zulks schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen. Bij overschrijding van een
termijn dient Opdrachtgever &Bubbels derhalve schriftelijk in gebreke te stellen conform art. 6:82 BW.
2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door
een toeleverancier de termijn overschreden, dan is in geen geval &Bubbels aansprakelijk voor de
gevolgen van welke aard dan ook.
3. &Bubbels zal de overeenkomst naar haar beste inzicht en vermogen uitvoeren en daarbij de grootst
mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen.
4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft &Bubbels het recht
(een deel van de) werkzaamheden te laten uitvoeren door derden. Andere personen dan bedoeld
in dit de vorige zin, zoals toeleveranciers, worden ingeschakeld door en voor rekening van
Opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
5. Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de overeenkomst wenst te betrekken, zal hij
daartoe slechts overgaan na daarover met &Bubbels overeenstemming te hebben bereikt, daar het
op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de overeenkomst
belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van &Bubbels om de overeenkomst correct uit
te voeren. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op &Bubbels.
6. Indien door &Bubbels of door &Bubbels ingeschakelde derden in het kader van een overeenkomst
werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever
aangewezen locatie, dient Opdrachtgever de kosten te dragen verband houdende met de door die
medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
7. &Bubbels is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te (laten) voeren en het aldus
uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
8. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan &Bubbels de uitvoering van die
werkzaamheden die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever het volledige
bedrag van de factuur betrekking hebbende op de daaraan voorafgaande fase op de bankrekening
van &Bubbels heeft laten bijschrijven.
9. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking
worden gesteld. Indien Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van
informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is &Bubbels gerechtigd de zaken op
te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of
waardevermindering gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de
Opdrachtgever ter beschikking staan.
10. &Bubbels is pas verplicht de overeenkomst uit te voeren, na ontvangst door &Bubbels van de door
Opdrachtgever ondertekende offerte en na ontvangst van het voorschotbedrag.
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Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen &Bubbels en Opdrachtgever
tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang
of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Opdrachtgever, van de
bevoegde instanties etc., wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of
kwantitatief opzicht wijzigt, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk
overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden
verhoogd of verlaagd. &Bubbels zal daarvan zoveel als mogelijk voorafgaande aan de wijziging van
de overeenkomst prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de
oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Opdrachtgever aanvaardt de
mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn
van uitvoering.
2. Indien de overeenkomst op enig moment wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan
is &Bubbels gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven
door &Bubbels en Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en
andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering
gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert
geen wanprestatie van &Bubbels op en is voor Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst te
ontbinden of op te zeggen.
3. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan &Bubbels een verzoek tot wijziging van de overeenkomst
weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben voor de (in
dat kader) te verrichten werkzaamheden, de te leveren zaken of voor de belangen en/of goede
naam reputatie van &Bubbels.
4. In afwijking van lid 1 van dit artikel brengt &Bubbels geen meerkosten in rekening indien de wijziging
en/of aanvulling van de overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan &Bubbels kunnen
worden toegerekend.
Artikel 6 Opschorting, ontbinding en opzegging
1. Ontbinding en opzegging van de overeenkomst door Opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden
en kan alleen geschieden indien dit nadrukkelijk in de overeenkomst is bepaald.
2. Opdrachtgever is in geval van gehele of gedeeltelijke ontbinding of opzegging van een
overeenkomst door Opdrachtgever aan &Bubbels een schadevergoeding verschuldigd van de door
&Bubbels in het kader van de overeenkomst gemaakte en nog te maken kosten, waaronder de
declaraties en facturen van derden, met een minimum van 50% van het overeengekomen bedrag
bij ontbinding of opzegging tot 4 weken voor de dag van het evenement; 90% van het
overeengekomen bedrag bij ontbinding of opzegging 1 tot 4 weken voor de dag van het evenement
en 100% van het overeengekomen bedrag bij ontbinding of opzegging in de laatste week voor tot
en met de dag van het evenement. Indien de uitvoering van de overeenkomst plaatsvindt in twee
of meer dagen of geen datum voor uitvoering van de overeenkomst is bepaald dan wel kan worden
bepaald, dan is Opdrachtgever aan &Bubbels een schadevergoeding verschuldigd van 100% van
het overeengekomen bedrag.
3. &Bubbels is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te
schorten of de overeenkomst te ontbinden en/of op te zeggen, indien Opdrachtgever de
verplichtingen uit de overeenkomst en/of deze voorwaarden niet, niet volledig of niet tijdig nakomt,
na het sluiten van de overeenkomst &Bubbels ter kennis gekomen omstandigheden goede grond
geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal (kunnen) nakomen, indien de
Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de
voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is
of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van &Bubbels kan
worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen voorwaarden zal
nakomen.
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4. Voorts is &Bubbels bevoegd de overeenkomst te ontbinden en/of op te zeggen indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat (verdere) nakoming van de overeenkomst
onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat
ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van &Bubbels kan worden
gevergd. &Bubbels heeft het recht een overeenkomst te ontbinden en/of op te zeggen, indien de
inhoud, strekking en/of doel van de overeenkomst naar haar oordeel haar belangen en/of haar
goede naam (verder) kan schaden.
5. Indien de overeenkomst door &Bubbels wordt ontbonden en/of opgezegd, zijn de vorderingen van
&Bubbels op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien &Bubbels de nakoming van de
verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
6. Indien &Bubbels tot opschorting, ontbinding en/of opzegging overgaat, is zij op generlei wijze
gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
7. Indien de ontbinding en/of opzegging aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is &Bubbels gerechtigd
tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
8. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door &Bubbels, zal &Bubbels in overleg met
Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden.
Indien de opzegging door &Bubbels aan Opdrachtgever toerekenbaar is en de overdracht van de
werkzaamheden voor &Bubbels extra kosten met zich meebrengt, dan worden kosten deze aan
Opdrachtgever in rekening gebracht.
9. Indien de veiligheid van gasten, personeel en/of &Bubbels onvoldoende wordt gewaarborgd of bij
oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen, is &Bubbels gerechtigd naar eigen
inzicht af te wijken van de reeds gesloten overeenkomst, dan wel deze op kosten van de
Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
Artikel 7 Overmacht
1. &Bubbels is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien zij
daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch
krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van
&Bubbels komt.
2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop
&Bubbels geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor &Bubbels niet in staat is haar verplichtingen
na te komen. Ziekte en ongevallen van &Bubbels en werkstakingen in het bedrijf van derden
daaronder begrepen. &Bubbels is niet verplicht het onvoorzienbare karakter van de omstandigheid
die overmacht uitmaakt te bewijzen. &Bubbels heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen
indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert intreedt nadat
&Bubbels haar verbintenis had moeten nakomen.
3. &Bubbels kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der
partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade
aan de andere partij.
4. Voor zoveel &Bubbels ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de
overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen, is &Bubbels gerechtigd om het reeds nagekomen
gedeelte separaat te factureren.
5. &Bubbels zal bij onvoorziene omstandigheden waar &Bubbels de overeenkomst welke (deels) toeziet
op (de organisatie/planning van) een bruiloft niet (verder) kan uitvoeren, zorg dragen voor vervanging
in de vorm van een collega weddingplanner, aangesloten bij een branchevereniging, of een
gelijkwaardige oplossing, overeen te komen tussen Opdrachtgever en dienstverlener.
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Artikel 8 Gegevens, informatie, faciliteiten, materialen en apparatuur
1. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door hem aan
&Bubbels en aan door &Bubbels ingeschakelde derden verstrekte gegevens, informatie, faciliteiten,
materialen en apparatuur.
2. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, informatie, faciliteiten, materialen en
apparatuur, waarvan &Bubbels aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze, zowel direct als indirect, noodzakelijk (kunnen) zijn voor
het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en volledig aan &Bubbels worden verstrekt dan wel ter
beschikking worden gesteld dan wel aanwezig zijn.
3. De uit de opschorting en vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en
extra honoraria, ontstaan doordat niet voldaan is in het in artikel 8.1 en 8.2 bepaalde, komen voor
rekening van Opdrachtgever.
4. In het geval &Bubbels aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst goederen ter
beschikking heeft gesteld, geeft Opdrachtgever deze goederen op eerste verzoek van &Bubbels
binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, schoon, vrij van gebreken en volledig terug. Komt
Opdrachtgever deze verplichting niet na, dan zijn alle hieruit voorvloeiende kosten voor rekening van
Opdrachtgever. Als Opdrachtgever, nadat hij een aanmaning van &Bubbels heeft ontvangen, alsnog
in gebreke blijft, mag &Bubbels de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten
van vervanging, op Opdrachtgever verhalen.
5. Opdrachtgever en &Bubbels zijn beide verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het
kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen voor zover het
verstrekken ervan niet in het kader van het uitvoeren van de overeenkomst geschiedt.
6. Indien, op grond van een wettelijk artikel of een rechterlijke uitspraak, &Bubbels gehouden is informatie
aan een door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde te verstrekken, en &Bubbels zich
ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan
verschoningsrecht, dan is &Bubbels niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is
Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van beweerdelijk
dientengevolge geleden en te lijden schade.
Artikel 9 Onderzoek, garantie, reclame en zorgplicht
1. De door &Bubbels te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op
het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden.
2. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment
dat de goederen hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende
werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/
of kwantiteit en/of soort en/of type en/of merk van het geleverde overeenstemt met hetgeen is
overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.
Eventuele, al dan niet zichtbare, gebreken dienen binnen veertien dagen na levering schriftelijk aan
&Bubbels te worden gemeld. Artikel 15 is hierop van toepassing.
3. Iedere vorm van garantie en reclame komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van
of voortvloeit uit onjuiste opslag door Opdrachtgever en/of door derden. Opdrachtgever komt
evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van
omstandigheden waar &Bubbels geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen
weersomstandigheden, zoals doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen.
4. Indien een evenement, welke niet (deels) toeziet op een bruiloft, (mede) ziet op een (te verwachten)
aantal aanwezigen, ongeacht hun mate van deelname aan/bij het evenement, dan zorgt
Opdrachtgever ervoor dat dit aantal voor het evenement schriftelijk aan &Bubbels is medegedeeld.
Opdrachtgever garandeert &Bubbels de aanwezigheid van het doorgegeven aantal en dit aantal
maakt onderdeel uit van de overeenkomst. Het wijzigen van dan wel het niet voldoen aan het
gegarandeerde aantal houdt derhalve een wijziging van de overeenkomst in, waardoor artikel 5
onverkort van toepassing is.
5. Indien voor aanvang van de uitvoering van de in artikel 9.4 bedoelde overeenkomst het in dat artikel
bedoelde aantal door Opdrachtgever niet (meer) kan worden gegarandeerd, dan behoudt &Bubbels
zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden, zonder dat zij op enigerlei wijze enige vergoeding
aan Opdrachtgever verschuldigd is. Opdrachtgever is in dit geval verschuldigd aan &Bubbels een
vergoeding van de door &Bubbels gemaakte daadwerkelijke kosten met een minimumbedrag van
25% van hetgeen Opdrachtgever bij uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen.
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6. Tijdens of na aanvang van de uitvoering van de in artikel 9.4 bedoelde overeenkomst, maar voor
verzending van de factuur, wordt het aantal aanwezigen door &Bubbels en Opdrachtgever in goed
overleg vastgesteld. Indien voormelde vaststelling niet plaatsvindt of plaats kan vinden, ongeacht de
reden of oorzaak, dan komt dit te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever. In het geval
van voorgaande zin is Opdrachtgever gebonden aan het door &Bubbels vastgestelde aantal.
7. Indien Opdrachtgever niet voldaan heeft aan het in de eerste volzin van artikel 9.4 bepaalde, dan is
Opdrachtgever te allen tijde gebonden aan het door &Bubbels vastgestelde aantal.
8. Opdrachtgever is ermee bekend dat voor evenementen welke, al dan niet gedeeltelijk, bestaan uit
een kookworkshop, beschermende kleding waaronder doch niet uitsluitend veiligheidsschoenen in
verband met het gebruik van scherpe messen nadrukkelijk wordt geadviseerd. Opdrachtgever draagt
er zorg voor dat voormeld advies voor aanvang van de kookworkshop bekend is bij alle (mogelijk)
aanwezigen van de kookworkshop.
9. Opdrachtgever informeert bij alle (mogelijk) aanwezigen van het evenement naar hun
(over)gevoeligheid voor voedselallergenen. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat voormelde
mogelijke (over)gevoeligheid voor aanvang van het evenement bekend is bij &Bubbels.
Opdrachtgever is ermee bekend dat bij elk evenement etenswaren, zoals noten, worden geserveerd
en dat &Bubbels niet over een 100% allergenenvrije (workshop)ruimte beschikt. Opdrachtgever
informeert alle (mogelijk) aanwezigen van het evenement voorafgaand aan het evenement over
voormelde aanwezigheid van etenswaren en afwezigheid van
de 100% allergenenvrije
(workshop)ruimte.
Artikel 10 De prijs
1. Alle prijzen in aanbiedingen, offertes en overeenkomsten zijn exclusief onkosten, daaronder begrepen
reis-, verblijf-, verzend- en administratiekosten, exclusief declaraties en exclusief facturen van door
&Bubbels ingeschakelde derden, waaronder toeleveranciers, en exclusief omzetbelasting (BTW) en
andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. Gedurende de in artikel 3.1 genoemde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden
producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in
belasting- en accijnstarieven. &Bubbels is gerechtigd om wettelijke opgelegde prijsstijgingen, die
plaatsvinden tussen opdrachtbevestiging en de uitvoering ervan, aan de opdrachtgever door te
berekenen.
3. Indien &Bubbels met Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is &Bubbels
niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat
Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien
de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of
regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, belastingen, accijnzen
etc. of op (een of meer) andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet
voorzienbaar waren.
4. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging en/of aanvulling van de overeenkomst
meer bedraagt dan 15% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst,
dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW
gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij
- &Bubbels alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk
overeengekomene uit te voeren;
- indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op &Bubbels rustende verplichting
ingevolge de wet;
- bij levering van een zaak, bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de
totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;
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Artikel 11 Betaling en buitengerechtelijke kosten
1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum op een door &Bubbels
aangeven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door &Bubbels is
aangegeven.
2. &Bubbels is te allen tijde gerechtigd om per kalendermaand te factureren.
3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de
vorderingen van &Bubbels op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
4. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever
van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is
alsdan een rente verschuldigd van 3% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de
wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het
moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig
verschuldigde bedrag.
5. &Bubbels heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste
plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte
in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. &Bubbels kan, zonder daardoor in verzuim te
komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de
toerekening van de betaling aanwijst. &Bubbels kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren,
indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
6. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van (een van) zijn
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor
rekening van Opdrachtgever. Behoudens het geval de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die
handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zijn deze kosten 25% van het nog verschuldigde
bedrag met een minimum van € 250,- en onverminderd de BTW en onverminderd eventuele overige
kosten, waaronder proces- en executiekosten. Indien &Bubbels hogere kosten ter incasso heeft
gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan komen de werkelijk gemaakte kosten voor
vergoeding in aanmerking. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente
verschuldigd.
7. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor de
betaling van het volledige factuurbedrag.
Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door of namens &Bubbels in het kader van de overeenkomst geleverde goederen blijven
eigendom van &Bubbels totdat Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met &Bubbels gesloten
overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
Artikel 13 Aansprakelijkheid
1. Indien &Bubbels op enigerlei wijze aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot
hetgeen in dit artikel is geregeld.
2. &Bubbels is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend
verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover
de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke
kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van &Bubbels aan de overeenkomst te laten
beantwoorden, voor zoveel deze aan &Bubbels toegerekend kunnen worden en redelijke kosten,
gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze
kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze voorwaarden.
3. &Bubbels is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
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4. &Bubbels is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, bij &Bubbels, Opdrachtgever of
derden ontstaan doordat:
- &Bubbels is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige
gegevens en informatie dan wel deze gegevens en informatie niet tijdig door Opdrachtgever zijn
geleverd;
- Door &Bubbels ingeschakelde derden onjuist of nalatig hebben gehandeld;
- &Bubbels verplichtingen niet kan nakomen ten gevolge van overmacht zoals bedoeld in artikel 7.
- Voor de uitvoering van de overeenkomst gebruik is gemaakt van door, namens of in opdracht van
Opdrachtgever ter beschikking gestelde faciliteiten, materialen en apparatuur.
- Door &Bubbels gegeven aanwijzingen niet, niet volledig dan wel onjuist zijn opgevolgd;
5. In het geval bij Opdrachtgever ontstane schade door het handelen of nalaten van een derde is
ontstaan, verhaalt Opdrachtgever deze schade direct op deze derde en niet op &Bubbels.
6. De aansprakelijkheid van &Bubbels in de uitvoering van de overeenkomst alsmede voor een
onrechtmatige daad is beperkt tot tweemaal het bedrag dat Opdrachtgever aan &Bubbels heeft
betaald en/of nog verschuldigd is ter zake van de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende
gebeurtenis betrekking heeft of waarmede deze verband houdt met een maximum van tienduizend
euro (€ 10.000). De aansprakelijkheid van &Bubbels is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der
uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
7. De in dit artikel 13 beperkingen van de aansprakelijkheid van &Bubbels gelden niet voor zover de
schade het gevolg is van opzet of grove schuld van &Bubbels.
8. Indien Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe
hij jegens &Bubbels gehouden is, dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde
van &Bubbels daardoor direct of indirect ontstaan.
Artikel 14 Vrijwaring
1. Opdrachtgever vrijwaart &Bubbels voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de
uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak niet aan &Bubbels
toerekenbaar is.
2. In het bijzonder vrijwaart Opdrachtgeven &Bubbels voor eventuele aanspraken van derden die
schade lijden door het gebruik van messen tijdens een kookworkshop. Tijdens een kookworkshop
worden zeer scherpe messen gebruikt. Het gebruik van zeer scherpe messen tijdens een kookworkshop
wordt door Opdrachtgever aan alle (mogelijk) aanwezigen voor aanvang van de kookworkshop
nadrukkelijk bekend gemaakt.
3. Opdrachtgever vrijwaart &Bubbels voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden als
gevolg van (over)gevoeligheid voor voedselallergenen, doordat opdrachtgever niet voldaan heeft
aan zijn informatieplicht zoals genoemd in artikel 9.9.
4. Opdrachtgever vrijwaart &Bubbels voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van
intellectuele eigendom op door Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de
uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
5. Indien Opdrachtgever aan &Bubbels informatiedragers, elektronische bestanden of software etc.
verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software
vrij zijn van virussen en defecten.
Artikel 15 Klachten en vervaltermijn
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 14 dagen na uitvoering van de
overeenkomst volledig en duidelijk omschreven schriftelijk zijn ontvangen door &Bubbels.
2. Klachten over de factuur moeten binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur volledig en
duidelijk omschreven schriftelijk zijn ontvangen door &Bubbels.
3. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen drie maanden nadat Opdrachtgever
de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij &Bubbels te zijn ingediend, bij
gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.
4. Een klacht of geschil schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
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5. Indien van een gebrek later dan de in artikel 15.1 en 15.2 vermelde termijn melding wordt gemaakt,
dan komt Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
6. In geval van een terecht uitgebrachte klacht heeft &Bubbels de keuze tussen aanpassing van de in
rekening gebrachte prijs/kosten, vervanging van de goederen, het kosteloos verbeteren of opnieuw
verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren
van de overeenkomst tegen een restitutie van het door Opdrachtgever reeds betaalde prijs naar
evenredigheid. &Bubbels wordt een redelijke termijn verleend om voormelde keuze te maken en deze
keuze uit te voeren.
7. In geval van vervanging is Opdrachtgever gehouden om de vervangen goederen aan &Bubbels te
retourneren en de eigendom daarover aan &Bubbels te verschaffen, tenzij &Bubbels anders aangeeft.
8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan,
daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van &Bubbels, integraal voor rekening van
Opdrachtgever.
9. Voor zover in deze voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en verweren van
Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens &Bubbels in verband met het verrichten van
werkzaamheden door &Bubbels in ieder geval na twaalf maanden na het moment waarop
Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.
Artikel 16 Intellectuele eigendom
1. &Bubbels behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten
van de geest welke zij gebruikt en/of heeft gebruikt en/of ontwikkeld en/of heeft ontwikkeld in het
kader van de uitvoering van de Overeenkomst, en ten aanzien waarvan zij de auteursrechten of
andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.
2. Het is Opdrachtgever verboden die producten, waaronder mede begrepen werkwijzen, adviezen,
(model)contracten en andere geestesproducten van &Bubbels, een en ander in de ruimste zin des
woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke
toestemming van &Bubbels toegestaan.
Artikel 17 Rechts- en forumkeuze
1. Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen waarbij &Bubbels partij is, is uitsluitend het Nederlands
recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland
uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats
en/of zetel heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen
een geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Geschillen welke uit de overeenkomst en deze voorwaarden mochten voortvloeien worden bij
uitsluiting beslecht door de te dezer zake bevoegde rechtbank Den Haag.
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