FoodMediair
Kapellenberglaan 10
6891 AD Rozendaal

Algemene voorwaarden FoodMediair
1. Algemeen
1.1 FoodMediair v.o.f , Rozendaal.Algemene
voorwaarden betreffende de totstandkoming en
uitvoering van opdrachten door: FoodMediair v.o.f.
KvK Centraal Gelderland nr:50961020
1.2 FoodMediair v.o.f. gevestigd te Rozendaal zal in
deze Algemene voorwaarden worden aangeduid als
FoodMediair.
1.3 De contractpartij van FoodMediair zal in deze
Algemene Voorwaarden worden aangeduid als: “de
opdrachtgever”.
1.4 In verband met deze Algemene Voorwaarden
treedt FoodMediair uitsluitend op als
opdrachtnemer.
2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
2.1 Op alle offertes van FoodMediair zijn deze
Algemene voorwaarden van toepassing.
2.2 Van de toepassing van deze Algemene
Voorwaarden althans een gedeelte daarvan, kan
slechts schriftelijk tussen de opdrachtgever en
FoodMediair worden afgeweken.
2.3 Bij strijdigheid tussen eventuele door de
opdrachtgever gehanteerde Algemene voorwaarden
en Algemene Voorwaarden van FoodMediair zullen
de Algemene Voorwaarden van FoodMediair
voor¬gaan tenzij de redelijkheid en billijkbaarheid
zich daar uitdrukkelijk tegen verzetten.
3. Offertes
3.1 Indien door FoodMediair opdrachtsomschrijving
wordt geformuleerd, geschiedt zulks schriftelijk. Een
aan de opdrachtgever verzonden
opdrachtsomschrijving is (tevens) een offerte.
3.2 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk
en schriftelijk het tegendeel is bepaald.
3.3 Alle offertes hebben een geldigheidsduur van
dertig dagen, te rekenen vanaf de datum die
voorkomt op de uitgebrachte offerte.
4. Overeenkomsten
4.1 Alle overeenkomsten tot het uitvoeren van
opdrachten door FoodMediair komen tot stand door
schriftelijke bevestiging van de opdracht door de
opdrachtgever aan FoodMediair volgens de door
FoodMediair toegezonden en door de opdrachtgever
te ondertekenen opdrachtbevestigingen. Indien
opdrachtgever nalaat de opdrachtbevestiging
binnen vijftien dagen na ontvangst getekend te
retourneren
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wordt opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan
met de in de opdrachtbevestiging neergelegde
condities. Indien opdrachtgever binnen laatst
genoemde termijn van vijftien dagen op andere wijze
schriftelijk kenbaar heeft gemaakt dat deze akkoord
gaat met de inhoud van de opdrachtbevestiging
wordt de opdrachtgever vanaf dat moment geacht
akkoord te zijn gegaan met de in de
opdrachtbevestiging neergelegde condities.
4.2 In een eenmaal verzonden en ontvangen offerte
kunnen geen wijzigingen worden aangebracht tenzij
bijzondere omstandigheden zich daartegen
verzetten. Door de opdrachtgever gestelde nadere
voorwaarden of aanpassingen zullen , bij acceptatie
daarvan door FoodMediair, worden gevolgd door
een nieuw uit te brengen offerte en door de
opdrachtgever te ondertekenen
opdrachtbevestigingen, waarbij de eerder
uitgebrachte offerte en door de opdrachtgever te
ondertekenen opdrachtbevestiging als vervallen
dienen te worden beschouwd. Het hier voor onder
4.1 bepaalde is van overeenkomstige toepassing.
4.3 Wijzigingen in een tot stand gekomen
overeenkomst zullen slechts van kracht zijn, indien
deze schriftelijk tussen de opdrachtgever en
FoodMediair zijn overeengekomen. Het hiervoor
onder 4.1 bepaalde is van overeenkomstige
toepassing.
4.4 Indien wijzigingen leiden tot verhoging of
verlaging van de oorspronkelijk overeengekomen
vergoeding en/of te maken kosten , dient (dienen)
deze verhoging(en) of verlaging(en) schriftelijk
tussen de opdrachtgever en FoodMediair te worden
overeengekomen.
4.5 Bij gebreke van overeenstemming over een
verhoging of verlaging van de overeengekomen
vergoeding en/of te maken kosten naar aanleiding
van een wijziging als hiervoor onder 4.3 bedoeld blijft
de oorspronkelijke overeenkomst tussen de
opdrachtgever en FoodMediair in zijn geheel van
kracht.
5 Betaling
5.1 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen en
door FoodMediair schriftelijk bevestigd, vindt een
betaling door de opdrachtgever plaats binnen
viertien dagen na factuurdatum. De factuurdatum
geldt als verzenddatum.5.2 Verzonden facturen
worden geacht door de opdrachtgever te zijn
ontvangen en zonder protest te zijn behouden,
indien de opdrachtgever niet binnen veertien dagen

FoodMediair
Kapellenberglaan 10
6891 AD Rozendaal

na factuurdatum door middel van een aangetekende
brief bij FoodMediair heeft gereclameerd naar
aanleiding van de betreffende factuur. Het indienen
van reclames schort de betalingsverplichting niet op,
doch kan bij grondbevinding slechts leiding tot
restitutie van het teveel betaalde onder vergoeding
van een rente over het teveel betaalde bedrag gelijk
aan het promessen disconto van De Nederlandse
Bank.
5.3 Bij niet tijdige betaling van een zonder protest
behouden factuur is de opdrachtgever gehouden een
vertragingsrente van 8,5% per maand over het
openstaande bedrag aan FoodMediair te voldoen.
Een gedeelte van een maand wordt voor een gehele
maand gerekend.
5.4 Ingebrekestelling van de opdrachtgever zal zijn
vereist door middel van een aangetekende brief of
een deurwaardersexploot. Een uitzondering daarop
vormt het bepaalde in artikel 7.1.
5.5 Schuldvergelijking is nimmer toegestaan.
5.6 Onverminderd het bepaalde in artikel 5.3
hierboven is FoodMediair bij wanprestatie van de
opdrachtgever gerechtigd zowel alle gerechtelijke als
buitengerechtelijke kosten naast de hoofdsom van
de opdrachtgever te verhalen.
6 Tarieven; kosten
6.1 Bij de uitvoering van de opdracht ten aanzien van
de honorering van de te hanteren tarieven worden
deze door FoodMediair in de offerte en/of
opdrachtbevestiging vermeld. Tenzij anders vermeld
zijn deze tarieven exclusief reis- en verblijfskosten in
Nederland. Alle overige kosten kunnen door
FoodMediair, afzonderlijk gespecificeerd, worden
gedeclareerd.
6.2 Indien de werkzaamheden van FoodMediair
leiden tot het uitbrengen van schriftelijke rapportage
zal één rapportage ter beschikking van de
opdrachtgever worden gesteld. Wanneer de
opdrachtgever meerdere exemplaren wenst te
ontvangen, zullen de hiermede gemoeide kosten aan
de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
7 Ontbinding
7.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 5.4,
hierboven wordt de overeenkomst zonder rechtelijke
tussenkomst ontbonden en zonder dat voorafgaand
ingebrekestelling zal zijn vereist, vanaf het tijdstip
waarop de opdrachtgever in staat van faillissement
wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling
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aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatele
stelling of anderszins geheel of gedeeltelijk de
beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen
verliest.
7.2 Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de
overeenkomsten met FoodMediair te ontbinden mits
alle tot op dat moment door FoodMediair gemaakte
kosten door opdrachtgever worden vergoed.
Ontbinding door opdrachtgever zal dienen te
geschieden bij aangetekend schrijven gericht aan
FoodMediair.
7.3 Door ontbinding van de overeenkomst zullen alle
vorderingen van FoodMediair op de opdrachtgever
onmiddellijk opeisbaar worden. Daarnaast behoudt
FoodMediair recht op volledige eventueel gederfde
winst die FoodMediair door deze ontbinding mist.
8 Aansprakelijkheid
8.1 De aansprakelijkheid van FoodMediair ten
opzichte van de opdrachtgever strekt niet verder dan
tot de nakoming van de verplichting om zich naar
beste kunnen in te spannen om het met de
opdrachtgever overeengekomene uit te voeren. De
opdrachtgever is niet gerechtigd enige schadevergoeding te vorderen anders dan ter zake van
het niet nakomen van bedoelde inspanningsverplichting.
8.2 Ongeacht het in 8.1 gestelde kan FoodMediair
niet aansprakelijkheid worden gesteld, wanneer:
a. Het resultaat, dat het gevolg is van het door de
inspanningen van FoodMediair tot stand gekomen
werk afwijkt van het resultaat dat de opdrachtgever
en FoodMediair voor ogen hadden;
b. Het door FoodMediair geleverde werk door de opdrachtgever op onjuiste wijze wordt gebruikt casu
quo toegepast;
c. De gestelde aansprakelijkheid het gevolg is van
gewijzigde omstandigheden, die ten tijde van het tot
stand komen van de overeenkomst redelijkerwijs
niet voorzienbaar waren;
d. De bij de totstandkoming van de overeenkomst
geïndiceerde tijdsbepaling en/of geplande
opleverdatum met meer dan twintig procent (20%)
wordt overschreden; indien deze overschrijding
FoodMediair niet als grove schuld is toe te rekenen,
wordt in de opdracht geacht begrepen te zijn dat de
uitvoering binnen de grenzen van de redelijkheid en
billijkbaarheid alsnog zo snel mogelijk dient te
geschieden zonder dat zulks aan de uit de opdracht
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van de opdrachtgever voortvloeiende verplichtingen
afdoet.
9 Eigendomvoorbehoud; geheimhoudingsplicht
9.1 Alle op een door FoodMediair uitgevoerde
opdracht betrekking hebbende auteursrechten zijn
zodra en voor zover de opdrachtgever aan zijn
financiële verplichtingen uit de overeenkomst heeft
voldaan, het gezamenlijke eigendom van
FoodMediair en de opdrachtgever, met dien
verstande, dat overdracht en/of verveelvoudiging op
welk wijze dan ook en/of openbaarmaking van het
door FoodMediair geleverde werk of delen daarvan
het zij door FoodMediair hetzij door de
opdrachtgever slechts mogelijk is na voorafgaande
schriftelijke toestemming van andere
auteursrechthebbenden.
9.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan het door
FoodMediair uitgevoerde werk anders te gebruiken
dan strikt ten behoeve van zichzelf, behoudens
anders luidende schriftelijke instemming van
FoodMediair.
9.3 De opdrachtgever zal zonder schriftelijk
toestemming van FoodMediair aan derden geen
mededeling doen omtrent de door FoodMediair
verrichte werkzaamheden, de door FoodMediair
gehanteerde werkwijze en de door FoodMediair
uitgebrachte rapportage.
9.4 FoodMediair is gehouden zorgvuldig en
vertrouwelijk om te gaan met de haar in het kader
van de opdracht verstrekte gegevens met betrekking
tot (het bedrijf van) de opdrachtgever.
10. Algemene bepalingen Het Nederland Biefstuk
Genootschap
1.1. Toepasselijkheid: Deze algemene voorwaarden
zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en
overeenkomsten van door of met Het Nederlands
Biefstuk Genootschap Dit is een activiteit van
FoodMediair. Vanaf nu te noemen als FoodMediair.
1.2 Onder “opdrachtgever” wordt hierna verstaan
degene die door ondertekening van een geschrift of
op andere wijze de gelding van deze algemene
voorwaarden heeft aanvaard.
1.3 Bij samenloop van de door opdrachtgever
gebruikte voorwaarden met die van FoodMediair,
zullen de laatste gelden.
1.4 De vernietiging en/ of nietigheid van enige
bepaling van deze voorwaarden, laat de geldigheid
van de overige bepalingen van deze voorwaarden
onverlet.
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10.5 Opdrachtgever die reeds cliënt is bij
FoodMediair word geacht stilzwijgend met de
toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op
latere opdrachten van FoodMediair in te stemmen.
11. Prijzen
11.1 Alle prijzen en/ of offertes in de door
FoodMediair genoemde aanbiedingen zijn
vrijblijvend en exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk het tegendeel is overeengekomen.
FoodMediair is niet gebonden aan
offertes, waarin kennelijke verschrijvingen of
‘tel’fouten voorkomen.
12. Uitvoering der werkzaamheden
12.1 De aflevering door opdrachtgever van de door
FoodMediair te verwerken zaken dient te geschieden
in duidelijk te onderscheiden eenheden, verzameld
in colli van gelijke inhoud en aantal tot een gewicht
van maximaal 10kg en maximale afmetingen van 40
cm bij 30 cm bij 25 cm. De verpakking dient zodanig
te zijn dat zij voor doorzending is geschikt. Zulks staat
ter beoordeling van FoodMediair. Op elk der colli
dient het aantal en de inhoud te worden vermeld.
FoodMediair kan in geen geval aansprakelijk worden
gesteld voor onjuiste inhouds- en aantalopgave per
colli. Tenminste 14 dagen voor aflevering van de te
verwerken zaken dient aan FoodMediair een
gespecificeerde opgave ter hand te zijn gesteld
waaruit blijkt de soort der zaken alsmede de daarbij
behorende maten en gewichten. Wordt aan het in
deze gestelde bepaling niet voldaan, dan kunnen
door FoodMediair extra kosten in rekening worden
gebracht. Worden de te verwerken zaken eerder dan
14 dagen vóór de op de orderbevestiging vermelde
periode of datum aangeleverd, dan kunnen hiervoor
ook extra kosten in rekening worden gebracht. Het
risico van beschadiging tijdens de werkzaamheden
en/ of het vervoer van te demonstreren producten
en/ of apparaten en eventuele benodigdheden is
voor rekening van opdrachtgever.
12.2 Bij een voorraadverschil van meer dan 2% van
de aangeleverde zaken is FoodMediair niet
aansprakelijk. Door FoodMediair kan aanlevering in
gedeelten worden verlangd, terwijl bij aanlevering
van de gehele partij ineens extra opslagkosten in
rekening kunnen worden gebracht. Indien
FoodMediair niet van tevoren duidelijk is
geïnformeerd over het feit dat de actie een
waardebonnenactie betreft, vervalt alle
aansprakelijkheid voor FoodMediair, waaronder die
van fraudes.
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12.3 FoodMediair aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor verschillen tussen aangeleverd, opgegeven,
gebruikt en teruggeleverd actiemateriaal.
12.4 Eventueel vermelde (leverings-)termijnen zijn bij
benadering en niet bindend vastgesteld, tenzij het
tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is
overeengekomen
12.5 In geval van een gebrek in de opdracht heeft
FoodMediair het recht dit binnen een redelijke
termijn te herstellen, zonder deswege schadeplichtig
te zijn en/of zonder dat opdrachtgever het recht
heeft de opdracht op te zeggen of te (laten)
ontbinden, een en ander met inachtneming van de
redelijkheid en billijkheid.
12.6 Indien een wijziging c.q. aanvulling van de
overeengekomen werkzaamheden leidt tot
meerwerk door FoodMediair, zullen die door
FoodMediair steeds volgens de dan geldende
tarieven aan opdrachtgever
in rekening gebracht worden. Indien een wijziging
c.q. aanvulling van de overeengekomen
werkzaamheden leidt tot minder werk kan dat
weliswaar tot een vermindering van de totaalsom
leiden, doch FoodMediair behoudt zich het recht
voor om opdrachtgever de door FoodMediair reeds
gemaakte kosten, de niet op andere wijze
economisch te benutten manuren, wagenpark en
apparatuur, alsmede de gederfde winst, in rekening
te brengen.
12.7 Indien FoodMediair extra werkzaamheden dient
te verrichten als gevolg van onvolledigheden of
fouten in de aangeleverde opdracht of als
opdrachtgever ingrijpende wijzigingen tijdens of na
voltooiing van de opdracht verlangt, een en ander
tewijten aan en/of voor risico van opdrachtgever,
heeft FoodMediair het recht de kosten hiervan aan
opdrachtgever door te berekenen conform de van
toepassing zijnde tarieven.
12.8 De door FoodMediair gesloten overeenkomst
zal naar beste kunnen worden uitgevoerd.
Afwijkingen van ondergeschikte aard geven
opdrachtgever geen recht op ontbinding en/of
schadevergoeding. Opdrachtgever die van mening is
dat de prestatie niet beantwoordt aan de
overeenkomst, is verplicht FoodMediair op straffe
van verval van zijn rechten, binnen 8 dagen nadat hij
de tekortkoming heeft geconstateerd dan wel had
kunnen constateren, daarvan per aangetekende brief
met bericht van ontvangst op de hoogte te stellen.
12.9 Aanwijzingen van opdrachtgever zijn voor
FoodMediair niet bindend dan na ontvangst van een
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schriftelijke bevestiging door opdrachtgever, gevolgd
door een ontvangstbevestiging van FoodMediair.
13. Veiligheid werknemers/verzekeringen
13.1 Indien door FoodMediair of door FoodMediair
ingeschakelde derden in het kader van de opdracht
werkzaamheden worden verricht op locatie van
opdrachtgever of een door opdrachtgever
aangewezen lokatie, draagt opdrachtgever kosteloos
zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid
gewenste faciliteiten.
13.2 Wordt de onder 1. genoemde verplichting niet
nagekomen, dan is opdrachtgever gehouden tot
vergoeding van alle schade die (een)
medewerk(st)er(s) van FoodMediair dientengevolge
lijdt/lijden
13.3 Indien de medewerker ten gevolge van het niet
nakomen van de verplichting onder 1. genoemd in de
uitoefening van zijn werkzaamheden zodanig letsel
heeft bekomen dat daarvan de dood het gevolg is, is
opdrachtgever jegens de overblijvende
echtgeno(o)t(e), kinderen, ouders of anderen die
door zijn arbeid worden onderhouden, verplicht tot
volledige schadevergoeding.
13.4 Opdrachtgever vrijwaart FoodMediair te allen
tijde tegen aanspraken zoals neergelegd in artikel
7:658 BW.
13.5 Opdrachtgever draagt voor eigen risico zorg
voor het afsluiten van de in het kader van de uit te
voeren
werkzaamheden benodigde verzekering(en) ten
aanzien van de medewerk(st)er van FoodMediair
en/of derden en/of de te gebruiken zaken, waarbij
opdrachtgever ervoor zorg draagt dat de
mewerks(st)er van FoodMediair en/of de te
gebruiken zaken in de betrokken
verzekeringspolissen worden
meeverzekerd. Op verzoek van FoodMediair zal
opdrachtgever hiervan bewijzen overhandigen.
14. Eigendomsvoorbehoud
14.1 Alle door FoodMediair geleverde zaken,
daaronder eventueel mede instructie-manuals aan
buitendienstmedewerkers, ontwerpen, schetsen,
tekeningen, films, software, (elektronische)
bestanden enz. blijven eigendom van FoodMediair
14.2 Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het
eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden,
noch op enige andere wijze te bezwaren.
14.3 Indien derden beslag leggen op de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel
rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is
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opdrachtgever verplicht FoodMediair zo snel als
redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de
hoogte te stellen.
14.4 Door FoodMediair geleverde zaken, die
krachtens het onder .1. van dit artikel bepaalde
onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen
nimmer worden doorverkocht en nimmer als
betaalmiddel worden gebruikt.
14.5 Voor het geval dat FoodMediair zijn in dit
artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen,
geeft opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en
niet herroepbare toestemming aan FoodMediair of
door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te
betreden waar de eigendommen van FoodMediair
zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
15. Vrijwaringen
15.1 Opdrachtgever vrijwaart FoodMediair 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.
15.2 Indien opdrachtgever aan FoodMediair
informatiedragers, elektronische bestanden of
software etc. verstrekt, garandeert opdrachtgever
dat daardoor geen inbreuk op eigendoms- of
auteursrechten van derden wordt gemaakt, alsmede
dat de informatiedragers, elektronische bestanden of
software vrij zijn van virussen en defecten.
16 . Geheimhouding
16.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding
van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader
van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron
hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk
als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit
voortvloeit uit de aard van de informatie. Dit geldt
bijvoorbeeld ook voor door (in regie van)
FoodMediair vervaardigde instructie-manuals,
presentaties, offertes, begrotingen, concepten e.d.
16.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of
een rechterlijke uitspraak, FoodMediair gehouden is
vertrouwelijke informatie aan door de wet of de
bevoegde rechter aangewezen derden mede te
verstrekken, en FoodMediair zich ter zake niet kan
beroepen op een wettelijke dan wel door de
bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van
verschoning, dan is FoodMediair niet gehouden tot
schadevergoeding of schadeloosstelling en is de
wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de
overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor
ontstaan.
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17. Annulering/weigering
17.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen
tijde schriftelijk opzeggen
17.2 Bij annulering van een opdracht door
opdrachtgever wordt het volgende in rekening
gebracht:
• Annulering langer dan 2 weken voor startdatum
van de uitvoering: 50% van het totale orderbedrag
• Annulering korter dan 2 weken voor startdatum
van de uitvoering: 100% van het totale orderbedrag
Een en ander onverminderd het bepaalde in het
derde lid van dit artikel
De percentages worden berekend over de
afgesproken prijs
17.3 Een en ander is te verhogen met de door
FoodMediair reeds gemaakte kosten in verband met
reeds afgesloten contracten met derden. Indien
gemaakt kunnen ook o.a. de volgende kosten
worden doorberekend: Projectmanagementuren,
transportkosten, meerkilometers, opslagkosten,
bevestigingsbrieven, voorraadchecks, portikosten
etc.
17.4 Indien de overeenkomst tussentijds wordt
opgezegd door FoodMediair, zal FoodMediair in
overleg met opdrachtgever zorgdragen voor
overdracht van nog te verrichten werkzaamheden
aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan
de opzegging ten grondslag liggen die aan
opdrachtgever toerekenbaar zijn
17.5 Indien de overdracht van de werkzaamheden
voor FoodMediair extra kosten met zich meebrengt,
worden deze aan opdrachtgever in rekening
gebracht
17.6 FoodMediair behoudt zich het recht voor om
opdrachten te weigeren indien blijkt dat de inhoud
van het te verwerken materiaal in strijd is met enige
wettelijke bepaling. Zulks geldt eveneens na
aanvaarding dan wel bevestiging van de opdracht.
Een en ander geldt ook voor die gevallen waarin het
te verwerken materiaal of de verwerking als zodanig
strijdig is met de goede naam en/of belangen van
FoodMediair, zulks ter beoordeling van FoodMediair.
Bij een weigering van (de uitvoering van) een
opdracht kan FoodMediair niet aansprakelijk worden
gesteld voor kosten.
18. Overmacht
18.1 FoodMediair is niet aansprakelijk indien en voor
zover zij haar verplichtingen niet kan nakomen door
een omstandigheid die haar niet kan worden
aangerekend. Onder overmacht wordt ondermeer
verstaan: een van overheidswege afkondiging van
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nationale rouw, werkstaking, transportproblemen,
brand, ziekte, arbeidsongeschiktheid, surseance van
betaling of faillissement van de door FoodMediair
ingehuurde derden, storing in de geregelde aanvoer
van door derden te leveren goederen, waaronder
water en elektriciteit en andere ernstige storingen in
het bedrijf van FoodMediair of diens leveranciers.
Van overmacht is tevens sprake indien door
FoodMediair ingehuurde derden een beroep op
overmacht kunnen doen.
19. Aansprakelijkheid
19.1 FoodMediair is behoudens het bepaalde in het
volgende lid nimmer aansprakelijk voor welke schade
dan ook, daaronder begrepen bedrijfsschade welke
voor opdrachtgever uit een met hem gesloten
overeenkomst mocht voortvloeien. Opdrachtgever
vrijwaart FoodMediair te dezer zake tegen
aanspraken van derden.
19.2 Mocht FoodMediair aansprakelijk blijken te zijn
voor fouten in de door haar verrichte acties, dan is zij
nimmer tot meer verplicht dan tot het verrichten van
aanvullende werkzaamheden daar waar fouten
worden geconstateerd.
19.3 Alle reclames dienen op straffe van verval van
rechten binnen 8 dagen na beëindiging van de uit te
voeren actie aan FoodMediair te zijn gemeld, per
aangetekende brief met bericht van ontvangst.
19.4 Opdrachtgever vrijwaart FoodMediair voor
aanspraken van derden in verband met schade aan
eigendommen van derden en eventuele
vervolgschade, die op enigerlei wijze mochten
ontstaan in het kader van c.q. als gevolg van de
activiteiten welke FoodMediair verricht op basis van
de overeenkomst met opdrachtgever.
20. Betaling
20.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen
dient betaling door opdrachtgever te geschieden
binnen 8 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige
betaling is de wettelijke rente als bedoeld in artikel
119a Boek 6 Burgerlijk Wetboek verschuldigd
vermeerderd met 2% op jaarbasis vanaf
factuurdatum.
21. Compensatie / Opschorting
21.1 Het is opdrachtgever niet toegestaanenig door
hem aan FoodMediair verschuldigd bedrag te
compenseren met bedragen die FoodMediair aan
hem verschuldigd mocht zijn.
21.2 FoodMediair is bevoegd de nakoming van de
verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten
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indien na het sluiten van de overeenkomst
FoodMediair ter kennis genomen feiten of
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat
opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
22. Personeel in dienst van FoodMediair
22.1 Door het verstrekken van een opdracht
verplicht opdrachtgever zich geen personeel in losse
of vaste dienst van FoodMediair in losse of vaste
dienst te nemen, dan wel werkzaamheden te laten of
te doen uitvoeren. Deze verplichting geldt gedurende
de looptijd van de overeenkomst alsmede gedurende
een periode van ten minste één jaar na afloop van de
door het betrokken personeelslid in opdracht van
FoodMediair verrichte werkzaamheden. Een en
ander behoudens uitdrukkelijk schriftelijke
toestemming van FoodMediair.
22.2 Voor iedere overtreding door opdrachtgever
van het in 22.1 gestelde verbeurt opdrachtgever een
direct opeisbare boete van EURO 10.865,- voor
iedere overtreding en EURO 500,- voor iedere dag
dat een overtreding voortduurt, zonder dat enige
sommatie, in gebreke stelling of rechtelijke
tussenkomst zal zijn vereist
23. Algemene bepalingen Kook&Barbecue Business
23.1. Toepasselijkheid: Deze algemene voorwaarden
zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en
overeenkomsten van door of met Kook&Barbecue
Business. Dit is een activiteit van FoodMediair. Vanaf
nu te noemen als FoodMediair.
23.2. Bijeenkomst: Onder een bijeenkomst wordt
verstaan een door FoodMediair georganiseerde
en/of verzorgde activiteit als workshop, vergadering
en training gedurende één of meer dagen.
23.3. Cliënt: Onder cliënt wordt de wederpartij van
FoodMediair verstaan terzake van een offerte,
aanbieding en/of overeenkomst. De relatie tussen
FoodMediair en de Client moet vallen onder de
noemer business to business.
24. Offerte, aanbieding en totstandkomen
overeenkomst
24.1. Vrijblijvend: Offertes van FoodMediair zijn
vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is
overeengekomen.
24.2 Bepaald: In een offerte staat ondermeer een
beschrijving van de bijeenkomst, de contactpersoon
van FoodMediair, tegen welke prijs - ten behoeve
van het verwachte aantal deelnemers FoodMediair
de bijeenkomst kan organiseren en verzorgen en
indien gewenst, op welke datum of data.
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25. Optie
25.1. Omzetting: De cliënt kan een offerte, na
overleg met en goedkeuring van FoodMediair laten
omzetten in een optie.
25.2. Inhoud: Het verlenen van een optie door
FoodMediair houdt in dat het/de in de offerte
omschreven bijeenkomst of diensten, faciliteiten,
datum/data, tegen de geoffreerde prijs, voor cliënt
wordt vrijgehouden. Dit optierecht is geldig tot
maximaal vier weken na dagtekening, tenzij
schriftelijk anders overeengekomen en kan niet
worden uitgeoefend minder dan vier weken voor
aanvang van de in de optie genoemde datum/data.
25.3. Inkorten: FoodMediair behoudt zich het recht
voor de optietermijn in te korten wanneer derden
een boeking willen doen voor hetzelfde tijdstip c.q.
dezelfde datum als in de optie vermeld, conform
artikel 17 van deze voorwaarden.
26. Boeking/Reservering
26.1. Boeking: Een boeking/reservering is het door
cliënt uitdrukkelijk en schriftelijk verlenen van een
opdracht tot het organiseren en verzorgen van een
bijeenkomst op een bepaalde datum of data als
omschreven in een aanbieding, offerte of optie
van/door FoodMediair.
26.2. De schriftelijke bevestiging dient binnen 14
dagen na dagtekening voor akkoord ondertekend,
aan FoodMediair te zijn geretourneerd, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld. Indien de
schriftelijke bevestiging niet binnen de gestelde
termijn is ontvangen, kan FoodMediair besluiten de
boeking te laten vervallen.
27. Deelnemers
27.1. Verwachte aantal: Indien niet ondubbelzinnig
en uitdrukkelijk het verwachte aantal deelnemers
voor een evenement in de boeking/reservering is
overeengekomen dient cliënt uiterlijk vijf dagen voor
aanvang van het evenement het verwachte aantal
deelnemers te melden aan FoodMediair.
27.2. Exacte aantal: Wanneer het in lid 1 van dit
artikel verwachte aantal niet correspondeert met het
op het evenement exact aanwezige aantal
deelnemers vindt facturering aan de hand van het
exacte aantal deelnemers plaats tenzij dit aantal
minder is dan het verwachte aantal; alsdan vindt
facturering aan de hand van het verwachte aantal
plaats.
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28. Annulering FoodMediair
28. 1. Overmacht: In geval van overmacht is
FoodMediair gerechtigd de bijeenkomst te
annuleren. In overleg met de cliënt kan een nieuwe
datum/data voor het evenement worden
vastgesteld.
28.2. Aansprakelijkheid: FoodMediair is niet
aansprakelijk voor schade of kosten van cliënt of
derden die samenhangen met deze annulering.
Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan:
• natuurrampen als overstromingen, aardbevingen
of storm en brand veroorzaakt op welke wijze dan
ook;
• plotselinge ziekte van niet tijdig vervangbaar
personeel.
29. Annulering Cliënt
29.1. Indien annulering door cliënt plaatsvindt tussen
12 weken en vier weken voor aanvang van het
evenement is door cliënt 25% van de verwachte
factuurprijs verschuldigd.
29.2. Indien annulering plaatsvindt drie weken voor
de aanvangsdatum van het evenement is door cliënt
50% van de verwachte factuurprijs verschuldigd.
29.3. Indien annulering plaatsvindt twee weken voor
de aanvangsdatum van het evenement is door cliënt
75% van de verwachte factuurprijs verschuldigd.
29.4. Indien annulering plaatsvindt één week voor de
aanvangsdatum van het evenement is door cliënt
100% van de van de verwachte factuurprijs
verschuldigd.
29.5. In alle gevallen is degene die de reservering
geboekt heeft, hoofdelijk aansprakelijk voor de
eventuele annulering, alsmede de financieel nadelige
gevolgen hiervan voor FoodMediair.
30. Betaling
30.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld
vindt betaling plaats binnen 8 dagen na
factuurdatum. Bij een te late betaling is cliënt zonder
nader ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum
verzuim is cliënt zonder nadere ingebrekestelling
wettelijke rente verschuldigd. Ieder beroep op
terugvordering van het betaalde, uit welke hoofde
dan ook, is uitgesloten. Afwering van de
betalingsverplichting met een beroep op
verrekening(compensatie) of door het leggen van
eigen beslag of anderszins is niet toegestaan, tenzij
partijen dit uitdrukkelijk overeenkomen of zulks bij
rechtelijk vonnis is toegestaan.
30.2. In het geval van overschrijding van de
overeengekomen betalingstermijn, door welke reden
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ook, is cliënt afgezien van de wettelijke rente 15%
van het factuurbedrag verschuldigd als
buitengerechtelijke incassokosten.
30.3. Prijsverhoging: Indien er tussentijds, na
boeking/reservering en aanvang evenement,
prijsverhogende wijzigingen optreden is FoodMediair
gerechtigd deze aan cliënt door te berekenen, tenzij
laatstgenoemde onverwijld na kennisname
uitdrukkelijk schriftelijk kenbaar maakt de
overeenkomst als gevolg van deze prijsverhoging te
ontbinden.
31. Huur Kook&Barbecue Business
31.1 Ingrediënten worden door de huurder verzorgd.
31.2 Gebruik KBB is op eigen risico.
31.3 Huur KBB is inclusief gebruik keuken, alle
materiaal, servies & bestek.
31.4 De huurder is verplicht om registratie
formulieren bij te houden van de door de huurder
gebruikte producten. Deze formulieren zijn
aanwezig.
31.5 KBB is niet verantwoordelijk voor de gevolgen
van de door huurder of door de groep bereiden
gerechten.
31.6 KBB is niet verantwoordelijk voor de gevolgen
van door de huurder gebruikte producten die niet
vers zijn, slecht gekoeld, verlopen THT/TGT of andere
oorzaken die kunnen leiden tot klachten bij de
huurder of de deelnemers aan de workshop.
31.7 De huurder is verplicht de keukens en gebruikte
materialen schoon achter te laten. Conform
schoonmaakschema KBB verhuur.
31.8 De huurder is verplicht om voor de start van de
workshop een lijst te overhandigen met de namen
van de deelnemers.
31.9 Breuk dient gemeld te worden en de kosten
zullen op de opdrachtgever verhaald worden
32. Aansprakelijkheid
32.1. Eigen risico: Het betreden en koken in Kook &
Barbecue Business Nederland en/of BusinessLounge
Velperbroeck geschiedt volledig op eigen risico.
32.2. Schade: De cliënt is aansprakelijk voor elke
vorm van schade veroorzaakt door hem of een
deelnemer aan de bijeenkomst in Kook & Barbecue
Business Nederland en/of BusinessLounge
Velperbroeck.
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33. Leveringsvoorwaarden Abonnement
FIRE&FOOD
33.1 Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing
op: alle abonnementsovereenkomsten met
betrekking tot tijdschriften die worden uitgegeven
door FoodMediair, hierna ook te noemen
"FoodMediair".
33.2 De abonnee wordt geacht door het aangaan van
een abonnement geleverd door FoodMediair, deze
voorwaarden te accepteren.
33.3 FoodMediair garandeert dat het geleverde
abonnement beantwoordt aan de overeenkomst en
voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
33.4 Van het in deze algemene voorwaarden
bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien
dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen; in
dat geval blijven de overige bepalingen van deze
algemene voorwaarden onverkort van kracht.
33.5 De abonnee dient minimaal 18 jaar te zijn.
33.6 FoodMediair is gerechtigd om welke reden dan
ook, de uitgave van het tijdschrift waarvoor het
abonnement is aangegaan, op ieder moment te
staken. Alsdan is zij na stopzetting niet verplicht nog
enige levering uit te voeren. De abonnee heeft in dat
geval recht op gedeeltelijke restitutie van het
vooruitbetaalde abonnementsgeld.
33.7 Deze leveringsvoorwaarden van FoodMediair
zijn kosteloos op aanvraag verkrijgbaar via
info@foodmediair.nl. FoodMediair behoudt zich het
recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze
algemene voorwaarden. Check deze voorwaarden
daarom regelmatig.
34. Nieuwe abonnementen
34.1 Nieuwe abonnementen kunnen op ieder
moment ingaan.
34.2 Kortingsaanbiedingen zijn alleen mogelijk indien
de nieuwe abonnee het afgelopen half jaar geen
abonnement heeft gehad op het tijdschrift in
kwestie. Indien dit wel het geval is vervalt het recht
op korting.
35. Duur van het abonnement
35.1 Een abonnement wordt aangegaan voor de
opgegeven periode en wordt daarna – behoudens
opzegging (zie onder) - automatisch verlengd, tenzij
anders vermeld wordt in de aanbieding.
35.2 De vervolgtermijn bedraagt maximaal één jaar.
Informatie over de looptijd van uw abonnement kan
opgevraagd worden via info@foodmediair.nl De
contactgegevens staan tevens vermeld in het colofon
van het tijdschrift.
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36. Betaling abonnementsgeld en wijze van betaling
36.1 Betaling van het abonnementsgeld dient
voorafgaand aan elke abonnementsperiode te
geschieden op een manier die de abonnee heeft
geaccepteerd bij het aangaan van het abonnement
(via een factuur). De vervolgtermijnen van het
abonnement worden op dezelfde wijze gefactureerd.
De abonnementsprijzen vindt u in het colofon of op
de servicepagina van het tijdschrift.
36.2 Bij niet tijdige betaling onder andere door
stornering van de afgeschreven bedragen of wegens
een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening,
zullen herinneringskosten in rekening worden
gebracht. Indien de betaling van het abonnement
ook na aanmaning niet ontvangen is, is FoodMediair
gerechtigd het abonnement eenzijdig en met
onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede
eventuele schadevergoeding en achterstallige
betalingen te vorderen.
36.3 Alle abonnementenprijzen zijn in euro’s en
inclusief BTW.
36.4 Een wijziging van de abonnementsprijs wordt
uiterlijk vier weken voordat deze van kracht wordt, in
het colofon van het betreffende tijdschrift
gepubliceerd.
37. Bezorging
37.1 De bezorging van de tijdschriften van
FoodMediair vindt plaats via TNT. Indien het
tijdschrift niet of beschadigd aangekomen is, kan de
abonnee daarover contact opnemen met
info@foodmediair.nl
37.2 Teneinde een ongestoorde voortzetting van de
bezorging te kunnen waarborgen, dienen
adreswijzigingen uiterlijk drie weken vóór de
verhuisdatum te zijn opgegeven per mail of per post
of via dit adreswijzigingformulier.
38. Opzegging van het abonnement
Om een abonnement te beëindigen, dient de
abonnee minimaal zes weken voor verschijning van
het laatste nummer van de abonnementstermijn,
een bericht te sturen aan FoodMediair. Dit kan per
post en formulier. De contactgegevens zijn vermeld
in het colofon van het tijdschrift.
39. Privacy en Wet Bescherming Persoonsgegevens
FoodMediair is verantwoordelijk voor de verwerking
van de klantgegevens die worden verzameld bij het
aangaan van nieuwe abonnementen met als doel om
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i) uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst
tussen FoodMediair en de abonnee en ii) om een
administratie bij te houden van alle abonnees.
FoodMediair respecteert de privacy van haar
abonnees.
40. Klachten
40.1 De abonnee dient klachten zo snel mogelijk na
het ontstaan ervan te melden aan FoodMediair. De
contactgegevens zijn vermeld in het colofon van het
tijdschrift.
41. Aansprakelijkheid
41.1 FoodMediair is uitsluitend aansprakelijk voor
door de abonnee geleden schade indien deze schade
aan FoodMediair is toe te rekenen of indien deze
krachtens wettelijke bepalingen voor risico van
FoodMediair komt. FoodMediair is niet aansprakelijk
voor schade, die het gevolg is van het gebruik door
abonnee van enig door FoodMediair geleverd artikel,
tenzij FoodMediair aansprakelijk is op grond van de
bepalingen inzake productaansprakelijkheid als
bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek.
41.2FoodMediair is niet aansprakelijk voor enige
schade indien deze is veroorzaakt door een
41.3 tekortkoming die het gevolg is van overmacht.
Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het
gevolg is van buiten de macht van FoodMediair
gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval
wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende
situaties, oproer, sabotage, boycot, staking,
bezetting, blokkade, ziekte van personeel van
FoodMediair, tekortschieten van toeleveranciers
en/of transporteurs van FoodMediair, maatregelen
van de overheid (een buitenlandse overheid
daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of
productieverbod, natuurrampen, slecht weer,
blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van
gevaarlijke stoffen of gassen. Niets van
bovenstaande is van toepassing in geval van opzet
en/of grove schuld van FoodMediair. Abonnee dient
te bewijzen dat sprake is van opzet of grove schuld
van FoodMediair. FoodMediair is niet aansprakelijk
voor enige schade, die later dan 3 maanden na de
levering van het artikel is ontstaan en die niet binnen
14 dagen na openbaring schriftelijk aan FoodMediair
is kenbaar gemaakt. Wanneer de schade later is
ontstaan zal FoodMediair de abonnee op zijn of haar
verzoek informeren over het eventuele verhalen van
de schade bij de leverancier.
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41.4Het is abonnee niet toegestaan enige
vermeende vordering tot schadevergoeding te
verrekenen met enig bedrag dat FoodMediair aan
abonnee verschuldigd is uit hoofde van enige
overeenkomst tussen FoodMediair en abonnee.
41.5 De abonnementsvoorwaarden, waaronder
abonnementprijzen zijn onder voorbehoud van
kennelijke druk- en zetfouten.
42 Geschillen
42.1 Geschillen tussen de opdrachtgever en
FoodMediair zullen, ongeacht de aard daarvan, door
de meest gerede partij bij uitsluiting worden
voorgelegd aan de rechter te Arnhem.
42.2 Op alle overeenkomsten tussen de
opdrachtgever en FoodMediair, alsmede op de
précontractuale fase, is Nederlands recht van
toepassing.
42.3 Deze overeenkomst wordt beheerst door de
regels van de redelijkheid en billijkheid.
42.4 Als correspondentieadres van FoodMediair
fungeert het adres vermeld op het briefpapier van
FoodMediair. Als correspondentieadres van de
opdrachtgever zal het postbusnummer
respectievelijk diens adres vermeld op het
briefpapier van de opdrachtgever fungeren.
43 Deponering
43.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd
bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te
Arnhem en de Kamer van Koophandel Centraal
Gelderland.
43.2 Deze Algemene Voorwaarden treden in werking
op vier oktober tweeduizendtien
(4-10-2010).
Mochten deze algemene leveringsvoorwaarden voor
u niet voldoende leesbaar zijn neem dan contact met
ons op.
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