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Spelregels reserveren als groep bij Eva’s Keukentuin (Highlights uit Algemene  

Voorwaarden) 

 

Optie plaatsen 

• Nadat er een prijs is overeengekomen mag de opdrachtgever een optie plaatsen op 

maximaal 2 gewenste data. Deze optie is geldig tot het moment dat er een tweede 

optant is voor de datum. Op dat moment moet de opdrachtgever binnen 1 werkdag 

definitief bevestigen of annuleren.  

• De opdrachtgever dient uiterlijk 3 weken voor de geopteerde datum aan te geven 

gebruikt te willen maken van deze optie. In het geval dat de opdrachtgever hier geen 

gehoor aan heeft gegeven, wordt de geopteerde datum na dit termijn definitief en is 

de overeenkomst gesloten. Vanaf dit moment zijn alle voorwaarden uit dit document 

van toepassing.  

Het aantal deelnemende personen en doorgeven allergieën  

• De opdrachtgever is verplicht om 1 maand van te voren het globaal aantal 

deelnemende personen per email door te geven. Maximaal 1 week voor de 

overeengekomen datum waarop de activiteiten plaatsvinden dient de opdrachtgever 

het definitief aantal deelnemers door te geven per email. Op basis van dit laatste 

aantal wordt de factuur gebaseerd. Het definitief aantal deelnemende personen mag 

niet meer dan een kwart afwijken van het globaal aangegeven aantal personen. 

Mocht dit wel het geval zijn dan mag Eva’s Keukentuin hiervoor een compensatie van 

50% van de prijs per extra afgevallen deelnemer rekenen.  

• Het minimum aantal deelnemende personen voor kookworkshops is 8.  Voor 

vergaderingen en andere arrangementen is het minimum aantal gesteld op 12. 

Mocht het definitief aantal personen (doorgegeven via email op 1 week voorafgaand  

aan de activiteit) leiden tot een daling onder dit minimum aantal zal Eva’s Keukentuin 

de factuur baseren op het gestelde minimum aantal personen van de betreffende 

activiteit.  

• De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het doorgeven van dieetwensen en 

allergieën en intoleranties van deelnemende personen. Dit dient uiterlijk ook 1 week 

voor de overeengekomen datum van de activiteit per email doorgegeven te zijn. 

Eva’s Keukentuin zal hier zo veel als mogelijk proberen rekening mee te houden. Als 

er voor deze deelnemende personen met een allergie, intolerantie of dieet 

afwijkende producten moeten worden ingekocht, rekent Eva’s Keukentuin  een 

toeslag van 15% . 

Annuleren 

• Annuleren kan kosteloos tot 1 maand van te voren. Er zal de opdrachtgever niets in 

rekening worden gebracht tenzij er al kosten gemaakt zijn zoals speciale 

inkoopkosten of speciaal op maat gemaakte arrangementen en kookworkshops.  
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• Bij het annuleren tot 1 week voor de overeengekomen datum van de activiteit zal 

Eva’s Keukentuin genoodzaakt zijn 50 % van de in de offerte vermelde prijs in 

rekening te brengen.  

• Bij het annuleren na 1 week van te voren zal Eva’s Keukentuin het volledige bedrag in 

rekening brengen tenzij Eva’s Keukentuin uit coulance een andere regeling zal 

aanbieden. Dit recht wordt alleen voorbehouden aan Eva’s Keukentuin. 
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Algemene Voorwaarden  
 

 

Artikel 1. Algemeen 

1. Eva’s Keukentuin: Eenmanszaak , ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 

nummer, 55405959. 

2. De klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Eva’s Keukentuin een 

overeenkomst sluit met betrekking tot de door Eva’s Keukentuin te leveren 

producten en/of te verrichten diensten. Onder klant is verder begrepen de 

opdrachtgever, organisator, initiatiefnemer, contactpersoon of bevoegd 

vertegenwoordiger van de organisatie van het bedrijf dan wel alle deelnemers aan 

door Eva’s Keukentuin georganiseerde activiteiten.  

3. De overeenkomst: de overeenkomst gesloten met Eva’s Keukentuin, die betrekking 

heeft op de producten of diensten van Eva’s Keukentuin. De communicatie via e-mail 

en/of de definitieve bevestigingsmail worden ook gezien als overeenkomst.  

4. Activiteit: de door Eva’s Keukentuin aangeboden diensten. 

5. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en overeenkomst tussen 

Eva’s Keukentuin en een opdrachtgever. 

6. Deze voorwaarden zijn ook geldend wanneer  Eva’s Keukentuin een derde inschakelt 

voor de uitvoering van de overeenkomst.  

7. Eva’s Keukentuin hanteert bij alle gesloten overeenkomsten enkel haar eigen 

algemene voorwaarden. 

8. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene 

voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de 

geest van deze algemene voorwaarden 

 

 

Artikel 2  Offertes 

1. Alle offertes van Eva’s Keukentuin zijn vrijblijvend. 

2. Eva’s Keukentuin kan niet aan de offerte gehouden worden indien de opdrachtgever 

redelijkerwijs kan begrijpen dat er een vergissing is gemaakt. 

3. In de offerte staan altijd de prijzen inclusief btw beschreven.  

4. Offertes worden altijd voor een specifieke situatie geschreven. Iedere aanvraag staat 

op zichzelf.  

5. De in e-mails opgegeven kosten worden ook gezien als offerte. 
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Artikel 3 Het plaatsen van een optie op datum 

1. Nadat er een prijs is overeengekomen kan de opdrachtgever een optie plaatsen op 

maximaal 2 gewenste data. Deze optie is geldig tot het moment dat er een tweede 

optant is voor de datum. Eva’s Keukentuin zal in dat geval contact opnemen met de 

Opdrachtgever. Op dat moment moet de opdrachtgever binnen 1 werkdag definitief 

bevestigen of annuleren.  

2. De opdrachtgever dient uiterlijk 3 weken voor de geopteerde datum aan te geven 

gebruik te willen maken van deze optie. In het geval dat de opdrachtgever hier geen 

gehoor aan heeft gegeven, wordt de geopteerde datum na dit termijn definitief en is 

de overeenkomst gesloten. Vanaf dit moment zijn alle voorwaarden uit dit document 

van toepassing.  

 

Artikel 4 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging 

overeenkomst.  

1. De overeenkomst tussen Eva’s Keukentuin en de opdrachtgever geldt voor de in de 

offerte én overeenkomst (of email conversatie) aangegeven periode of datum en 

eventueel tijd. 

2. De opdrachtgever is verplicht Eva’s Keukentuin een redelijk termijn aan te bieden 

indien de afgesproken termijn voor bepaalde werkzaamheden of levering van 

bepaalde zaken is overschreden.  

3. Eva’s Keukentuin zal de overeenkomst naar haar beste inzicht en vermogen 

uitvoeren.  

4. Eva’s Keukentuin heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door 

derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt 

uitdrukkelijk uitgesloten. 

5. De opdrachtgever is verplicht om 1 maand van te voren het globaal aantal 

deelnemende personen per email door te geven. Maximaal 1 week voor de 

overeengekomen datum waarop de activiteiten plaatsvinden dient de opdrachtgever 

het definitief aantal deelnemers door te geven per email. Op basis van dit laatste 

aantal wordt de factuur gebaseerd. Het definitief aantal deelnemende personen mag 

niet meer dan een kwart afwijken van het globaal aangegeven aantal personen. 

Mocht dit wel het geval zijn dan mag Eva’s Keukentuin hiervoor een compensatie van 

50% van de prijs per extra afgevallen deelnemer rekenen.  

6. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het doorgeven van dieetwensen en 

allergieën en intoleranties van deelnemende personen. Dit dient uiterlijk ook 1 week 

voor de overeengekomen datum van de activiteit per email doorgegeven te zijn. 

Eva’s Keukentuin zal hier zo veel als mogelijk proberen rekening mee te houden. Als 

er voor deze deelnemende personen met een allergie, intolerantie of dieet 

afwijkende producten moeten worden ingekocht, rekent Eva’s Keukentuin  een 

toeslag van 15% voor deze personen. 
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7. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Eva’s Keukentuin, 

indien hij in gebreke is gebleven in hetgeen tussen beide partijen is 

overeengekomen.  

 

Artikel 5 Prijzen 

1. Eva’s Keukentuin mag haar prijzen aanpassen tijdens of na uitvoering van de 

overeenkomst als deze door wet- en regelgeving of door stijging van de inkoopkosten 

zijn verhoogd. De overeenkomst mag hierdoor nooit door opdrachtgever worden 

ontbonden. 

2. Eva’s Keukentuin hanteert een vast bedrag per deelnemer aan de kookworkshop, 

waarbij de te  nuttigen drankjes niet zijn inbegrepen. Deze worden afgerekend op 

basis van nacalculatie tenzij dit in de overeenkomst (email conversatie) met de 

opdrachtgevers anders is overeengekomen.  

 

Artikel  6  Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst 

1. Eva’s Keukentuin is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de 

overeenkomst te ontbinden, indien: 

• de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet 

volledig of niet tijdig nakomt; 

• na het sluiten van de overeenkomst Eva’s Keukentuin ter kennis gekomen 

omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de 

verplichtingen niet zal nakomen; 

• 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  

• niet langer van Eva’s Keukentuin kan worden gevergd dat zij de 

overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal 

nakomen. 

• zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat 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 Eva’s 

Keukentuin kan worden gevergd.  

2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Eva’s Keukentuin 

op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Eva’s Keukentuin de nakoming 

van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en 

overeenkomst. 

3. Indien Eva’s Keukentuin tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op geen enkele 

wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze 

ontstaan.  
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4. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Eva’s Keukentuin 

gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor 

direct en indirect ontstaan. 

5. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan 

zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of 

gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en 

afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst 

gereserveerde arbeidstijd, volledig aan de Opdrachtgever in rekening worden 

gebracht. 

6. Annuleren kan kosteloos tot 1 maand van te voren. Er zal de opdrachtgever niets in 

rekening worden gebracht tenzij er al kosten gemaakt zijn zoals speciale 

inkoopkosten of speciaal op maat gemaakte arrangementen en kookworkshops.  

7. Bij het annuleren tot 1 week voor de overeengekomen datum van de activiteit zal 

Eva’s Keukentuin genoodzaakt zijn 50 % van de in de offerte vermelde prijs in 

rekening te brengen.  

8. Bij het annuleren na 1 week van te voren zal Eva’s Keukentuin het volledige bedrag in 

rekening brengen tenzij Eva’s Keukentuin uit coulance een andere regeling zal 

aanbieden. Dit recht wordt alleen voorbehouden aan Eva’s Keukentuin. 

 

Artikel 7 Overmacht 

1. Eva’s Keukentuin is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten 

aanzien van de 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 haar rekening komt.  

2. Eva’s Keukentuin 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. 

3. Voor zoveel Eva’s Keukentuin ten tijde van het intreden van overmacht haar 

verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal 

kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte 

zelfstandige waarde toekomt, is Eva’s Keukentuin gerechtigd om het reeds 

nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De 

Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een 

afzonderlijke overeenkomst.  

 

Artikel 8 Betaling en incassokosten 

1. Eva’s Keukentuin mag de Opdrachtgever verplichten een gedeelte of het volledige 

bedrag vooraf te voldoen als de omstandigheden daarom vragen. 

2. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. 

3. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is 

de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente 

verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de 
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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. 

4. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. 

De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en 

met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een 

andere reden op te schorten. 

5. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn 

verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten 

rechte voor rekening van de Opdrachtgever.  
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Artikel 9  Eigendomsvoorbehoud 

Alles blijft eigendom van Eva’s Keukentuin totdat de opdrachtgever al zijn verplichtingen uit 

de overeenkomst is nagekomen. 

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid 

1. Indien Eva’s Keukentuin aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid 

beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.  

2. Indien Eva’s Keukentuin aansprakelijk mocht zijn voor enige vorm van schade, dan 

vergoed Eva’s Keukentuin enkel de vervangingskosten van hetgeen waar schade aan 

is ontstaan.  

3. Eva’s Keukentuin is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Voor gevolgschade 

is Eva’s Keukentuin niet aansprakelijk. 

4. De aansprakelijkheid van Eva’s Keukentuin is in ieder geval steeds beperkt tot het 

bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval. 

5. Eva’s Keukentuin is niet aansprakelijk voor opgedaan letsel van personen tijdens de 

uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever op welke locatie dan ook. 

6. Eva’s Keukentuin zal altijd naar haar beste inzicht en vermogen de omgeving 

inrichten om zodoende letsel te voorkomen.  

7. Eva’s Keukentuin is niet aansprakelijk voor schade door de door Eva’s Keukentuin 

geleverde producten en/of verrichten diensten veroorzaakt aan de zijde van de klant 

of een derde, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de kant van 

Eva’s Keukentuin die de schade heeft veroorzaakt.  

8. Eva’s Keukentuin is noch jegens de klant noch jegens derden aansprakelijk voor 

schade aan kleding van de klant of derden of andere eigendommen van de klant of 

derden behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de kant van Eva’s Keukentuin 

die de schade heeft veroorzaakt.  

9. De klant is verantwoordelijk voor haar eigen handelen tijdens de door Eva’s 

Keukentuin georganiseerde activiteiten. Letsel voortkomende uit het eigen handelen 

van de klant valt niet onder de aansprakelijkheid van Eva’s Keukentuin.  
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Artikel 11 Vrijwaring 

De Opdrachtgever vrijwaart Eva’s Keukentuin voor eventuele aanspraken van derden, die in 

verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan 

andere dan aan Eva’s Keukentuin toerekenbaar is. Indien Eva’s Keukentuin uit dien hoofde 

door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Eva’s 

Keukentuin zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van 

hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het 

nemen van adequate maatregelen, dan is Eva’s Keukentuin, zonder ingebrekestelling, 

gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Eva’s 

Keukentuin en derden daardoor ontstaan, komen geheel voor rekening en risico van de 

Opdrachtgever. 

 

 

Artikel 10 Toepasselijk recht en geschillen 

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Eva’s Keukentuin 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 heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 

De rechter in de vestigingsplaats van Eva’s Keukentuin is bij uitsluiting bevoegd van 

geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft 

Eva’s Keukentuin het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde 

rechter. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste 

hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

 

 

 

 
 


