Algemene bepalingen
•
Huidige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen Comm.V Rob (hierna: “A Table Events”), met
maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 390 bus 109, en met ondernemingsnummer 0690.904.472 enerzijds en de Opdrachtgever
anderzijds.
•
Door ieder gebruik van de diensten van A Table Events, o.a. door het plaatsen van een bestelling, bevestigt de Opdrachtgever dat hij of zij deze algemene
voorwaarden heeft gelezen en aanvaard.
•
Indien één van de artikelen in deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zouden zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van
toepassing. Deze algemene voorwaarden primeren steeds op alle andere voorwaarden, behoudens andersluidende afspraken. Enig stilzwijgen door A Table
Events kan bijgevolg nooit als aanvaarding van andere voorwaarden worden geïnterpreteerd.
Prijs
•
Tenzij anders vermeld, zijn al onze prijzen vermeld op onze offertes uitgedrukt in euro en exclusief BTW.
•
Alle offertes worden vrijblijvend gedaan en blijven geldig gedurende een periode van 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Een overeenkomst komt pas geldig
tot stand na schriftelijke bevestiging door A Table Events en na betaling van de voorschotfactuur ten belope van 10%.
•
A Table Events behoudt zich het recht voor een voorschot te vragen, behoudens andersluidende afspraak bedraagt dit voorschot 70 % van het offertebedrag.
Het voorschot dient uiterlijk 14 dagen voor de geplande datum van uitvoering van de overeenkomst op de rekening van A Table Events zijn ontvangen.
•
Na de geplande datum van uitvoering maakt A Table Events een saldofactuur op voor de restwaarde.
•
A Table Events behoudt zich het recht voor om de prijzen éénzijdig te herzien in geval van gevoelige wijziging van de marktprijzen van producten/ dagprijzen
van verse producten. In dat geval zal een nieuwe prijs berekend en gefactureerd worden in onderling overleg.
Betalingsvoorwaarden
•
De facturen van A Table Events zijn betaalbaar op haar maatschappelijke zetel en op de vervaldag zoals vermeld op de factuur. Bij niet-betaling van een
factuur uiterlijk op de vervaldag is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd van 8,5 %
per jaar. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van het nog
verschuldigde factuurbedrag, met een minimum van 100 euro.
•
Wijziging in het aantal gasten dient uiterlijk 5 dagen voor de uitvoering van de overeenkomst te worden meegedeeld. De Opdrachtgever is steeds verbonden
om voor dit aantal gasten te betalen.
•
Eventuele klachten en bemerkingen rondom geleverde goederen en diensten door A Table Events en/ of haar dienen schriftelijk te worden overgemaakt
binnen ten laatste drie kalenderdagen na de activiteit in kwestie. Elke andere klacht of opmerking dewelke niet aan deze criteria voldoet wordt niet aanvaard.
Annulatievoorwaarden
•
Annulatie van een activiteit dient schriftelijk overgemaakt te worden aan A Table Events en geeft aanleiding tot betaling van een vergoeding.
De kost eventplanning wordt 100 % gefactureerd bij annulatie van het evenement.
Tot 60 dagen voor het evenement: +30 % van het totale offertebedrag wordt gefactureerd
Tot 30 dagen voor het evenement: +40 % van het totale offertebedrag wordt gefactureerd
Tot 14 dagen voor het evenement: +50 % van het totale offertebedrag wordt gefactureerd
•
Bij ontvangst van een annulatie tot 13 kalenderdagen voor het evenement, wordt 100 % van het totale offertebedrag gefactureerd.
•
A Table Events behoudt zich het recht voor om in geval van omstandigheden buiten haar wil om (zoals stakingen, weersomstandigheden, ongevallen…) de
activiteit te annuleren of in samenspraak met de klant een passend alternatief aan te bieden. Indien de Opdrachtgever het vooropgestelde alternatief
verwerpt, zal A Table Events van al zijn verplichtingen tegenover de klant ontslagen zijn. De klant heeft onder geen enkel beding recht op een
schadevergoeding in dit geval.
Aansprakelijkheid
•
De Opdrachtgever is verplicht zich in regel te stellen met, en is en blijft verantwoordelijk voor het navolgen van alle wettelijke, reglementaire, decretale,
administratieve verplichtingen voor de activiteit die hij organiseert en waarop A Table Events de coördinatie en planning verzorgt zoals bijvoorbeeld doch
niet limitatief het vragen van toelating aan de overheid, SABAM, respecteren rookverbod door aanwezigen, veiligheidsvoorschriften, geluidsnormering,
maximum aantal toegelaten personen. In geen enkel geval zal A Table Events aansprakelijk kunnen geacht worden in geval van inbreuken en schade van
welke aard ook voortspruitend uit miskenning van de toepasselijke normen door de Opdrachtgever.
•
De Opdrachtgever is integraal verantwoordelijk voor de door hem in de gehuurde infrastructuur geplaatste en gestalde goederen en producten en dient in
te staan voor alle gebruikelijke verzekeringen dienaangaande. In ieder geval is A Table Events nooit verantwoordelijk voor schade aan, tenietgaan of verlies
van deze onroerende/ roerende goederen.
•
A Table Events kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor: diefstal, verlies of beschadiging van goederen van deelnemers, lichamelijke of stoffelijke schade
berokkend aan deelnemers door derden of deelnemers, ongevallen met schade met gemotoriseerde voertuigen, ongevallen veroorzaakt door het niet
naleven van de veiligheidsvoorschriften of wettelijke bepalingen. Dit geldt ook voor vrijwilligers door de Opdrachtgever zelf aangewezen. De Opdrachtgever
dient zelf voldoende verzekerd te zijn.
•
A Table Events werkt samen met derde leveranciers en kan niet aansprakelijk worden geacht voor onvoorziene omstandigheden en niet-levering door en bij
haar leveranciers. Hetzelfde geldt voor wat betreft gebreken in de geleverde goederen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
•
Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, vallen onder
het Belgisch recht. Geschillen tussen opdrachtgever en à Table Events worden uitsluitend beslecht voor de bevoegde Rechtbanken te Kortrijk.

