
 

Algemene verkoopsvoorwaarden van bvba Kris Bresseleers  
 
1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden hebben betrekking op elk feest, catering, seminarie of andere 
handelsrelatie ('evenement') tussen bvba Kris Bresseleers en haar klant. 
  
2. Voorschot 
Er kan een voorschot gevraagd worden waarvan de grootte afhankelijk is van de totale kostprijs van het 
evenement. Reservaties worden definitief na betaling van het voorschot door de klant.  
In geval van annulatie van het evenement door de klant, wordt het voorschot niet terugbetaald. 
 
3. Bestelbon en voorlopig aantal 
Voor grote evenementen (trouwfeest, receptie enz.) geeft de klant minstens drie (3) maanden voor het 
evenement het dagschema en het voorlopig aantal personen door. Op basis van deze informatie zal een 
bestelbon worden opgemaakt. De klant dient de bestelbon in detail na te lezen en rechtzettingen ten laatste tien 
(10) dagen voor het evenement schriftelijk (per brief of per e-mail) door te geven. Onze offertes worden steeds 
opgemaakt volgens de gangbare marktprijzen op de datum van opmaak. Latere prijsstijgingen worden vooraf 
met de klant besproken en kunnen een prijsaanpassing noodzakelijk maken. De klant mag steeds om bijkomende 
inlichtingen vragen. 
 
 4. Definitief aantal 
 De klant geeft het definitief aantal personen tien (10) dagen voor het evenement schriftelijk (per brief of per  
e-mail) door. 
 
5. Wijzigingen en annulatie 
Indien in de loop van de drie(3) dagen voorafgaand aan het evenement het aantal wordt verminderd, rekenen we 
enkel de prijs aan van de te veel bestelde spijzen; de bijhorende dranken worden dan niet in rekening gebracht. 
Voor alle duidelijkheid en om misverstanden te vermijden, wijzen we erop dat de mededeling van het 
verminderde aantal niet kan gebeuren bij de aanvang van het feest of erna.  
Echter, indien een wijziging leidt tot een vermindering van het bedrag van de bestelbon met meer dan 50%, zal 
een forfaitaire schadevergoeding van 25% van het bedrag van de bestelbon toegevoegd worden aan de 
eindfactuur.  
De klant dient iedere wijziging of annulatie schriftelijk (per brief of per e-mail) door te geven. 
  
6. Facturen  
Tenzij anders bedongen zijn facturen betaalbaar binnen de dertig (30) dagen na de factuurdatum. Bij gebreke van 
betaling binnen de dertig (30) dagen wordt het verschuldigde bedrag, van rechtswege en zonder voorafgaande 
ingebrekestelling, verhoogd met 1,5 % per maand en een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10 % van het 
factuurbedrag met een minimum van € 125,00. De gerechtelijke en buitengerechtelijke inning- en 
procedurekosten vallen steeds ten laste van de klant. Om ontvankelijk te zijn moeten bezwaren tegen facturen 
uiterlijk binnen de acht (8) dagen na de factuurdatum schriftelijk (per brief op per e-mail) worden ingediend.  
Alle taksen van toepassing op het evenement (inclusief btw) vallen ten laste van de klant. 
  
7. Klachten   
Om geldig te zijn dienen alle klachten schriftelijk en aangetekend te gebeuren binnen de acht (8) dagen na het 
evenement. 
 
8. Aansprakelijkheid  De aansprakelijkheid van de bvba Kris Bresseleers is beperkt tot het bedrag daadwerkelijk 
gedekt door haar aansprakelijkheidsverzekeraar. In geen geval zal de bvba Kris Bresseleers aansprakelijk zijn:  
1) voor schade veroorzaakt door daden van de klant of van een derde en 2) in geval van overmacht. Alle schade 
veroorzaakt door de klant of zijn genodigden zal door de klant vergoed worden. 
 
9. Toepasselijk recht en rechtbank 
Het Belgisch recht is van toepassing op deze algemene voorwaarden. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de 
rechtbanken van de plaats van de maatschappelijke zetel van de bvba Kris Bresseleers bevoegd. 
 
10. De klant verklaart deze Algemene verkoopsvoorwaarden te kennen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden. 

 

 


