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Leveringsvoorwaarden  

 

1. Bezorging 

• Bezorging is gratis voor levering in de stad Groningen (postcodes 9711 t/m 

9754). Voor bezorging buiten dit gebied wordt € 0,75 per gereden kilometer 

berekend, inclusief b.t.w. 

• Casper Kookt kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de bestelling te laat 

wordt geleverd door overmacht als file, ongelukken, pech onderweg. 

• Indien blijkt dat er meer ritten nodig zijn dan voorzien, worden de meerritten 

aan u doorberekend. 

2. Offerte 

• Uiteraard is een offerte vrijblijvend en geldig totdat u tot bestelling overgaat. 

3. Bestelling 

• Wij leveren vanaf 15 personen. 

• Prijzen zijn per persoon of per stuk. 

4. B.T.W. 

• Bedragen van eten, verhuur, dranken en kookworkshops zijn inclusief b.t.w. 

5. Bediening 

• Wilt u bij uw catering bediening, dan kunnen wij dit voor u regelen. Casper 

Kookt hanteert hiervoor een bedrag van €35,00 exclusief b.t.w. per 

bedieningslid per uur, met een minimum van 1,5 uur. 

6. Aansprakelijkheid materialen 

• Indien u materialen bij ons huurt of leent bent u in de tijd dat deze materialen 

in uw bezit zijn daarvoor verantwoordelijk. 

• Bij breuk of vermissing brengen wij u de vervangingswaarde in rekening. 

  



 

7. Betalingen 

• Casper Kookt brengt voorafgaande aan de catering of voor aanvang van de 

kookworkshop 50% van het overeengekomen bedrag in rekening. Deze 

aanbetaling dient voor levering of voor aanvang van de kookworkshop op 

onze bankrekening bijgeschreven te staan. 

• Het restantbedrag wordt voor de catering achteraf gefactureerd of bij start 

van de kookworkshop á contant voldaan (pinnen is niet mogelijk). Dit wordt 

bij het maken van een reservering vastgelegd. 

8. Dranken afname 

• Geleverde dranken gaan op nacalculatie. De in de offerte genoemde bedragen 

zijn berekend naar een geschat gebruik. 

9. Annulering 

• Opdrachtgever geeft Casper Kookt via e-mail een bevestiging voor het 

uitvoeren van de opdracht, deze is bindend. 

• Bij annulering door opdrachtgever binnen 72 uur, 3 werkdagen, vóór levering 

van de catering of vóór aanvang van de kookworkshop, wordt 100 % van het 

overeengekomen bedrag berekend. 

• Bij annulering door opdrachtgever binnen 6 tot 3 werkdagen vóór levering van 

de catering of vóór aanvang van de kookworkshop wordt 50 % van het 

overeengekomen bedrag berekend. 

• Bij annulering door opdrachtgever binnen 10 tot 6 werkdagen vóór levering 

van de catering of vóór aanvang van de kookworkshop wordt 25 % van het 

overeengekomen bedrag berekend. 

• Bij annulering door opdrachtgever van 11 dagen of langer vóór levering van 

de catering of vóór aanvang van de kookworkshop wordt 10 % van het 

overeengekomen bedrag berekend. 

• Een annulering staat pas vast indien deze door ons is ontvangen en bevestigd. 

10. Vermeerderen of verminderen van het aantal personen. 

• U kunt nog tot 3 dagen vóór levering het aantal personen verminderen met 

uiterlijk 10 % van het aantal wat eerder met u is afgesproken, mits het aantal 

niet onder de 15 personen komt.  

• U kunt nog tot de dag vóór levering het aantal personen vermeerderen of 

gerechten bijbestellen, mits u dat uiterlijk 12.00 uur meldt. Wij maken dan bij 

of zorgen voor een alternatieve aanvulling. 

11. Algemeen 

• Op de folder zijn prijswijzigingen, tekst- en rekenfouten voorbehouden. 


