
Catering OSO BIJ DE KERK 

 

Catering wordt uitsluitend verzorgd door OSO bij de kerk zelf, tenzij expliciet anders is overeengekomen tussen 

OSO en cliënt. 

Cliënt is verplicht om cateringkosten, voorzover die niet in de offerte zijn opgenomen, binnen 14 dagen na 

factuurdatum te betalen aan OSO bij de kerk. 

Indien cliënt niet binnen 14 dagen aan zijn betalingsverplichting voldoet, is cliënt zonder ingebrekestelling in 

verzuim en zal hetgeen cliënt aan OSO bij de kerk is verschuldigd, worden vermeerderd met de wettelijke rente 

en buitengerechtelijke incassokosten. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het 

factuurbedrag. 

Artikel 1. Annulering door cliënt 

Bij annulering na de definitieve bevestiging is cliënt te allen tijde verplicht € 25,- administratiekosten te betalen 

Bij annulering van 2 tot 1 weken voor de afgesproken leveringsdatum is cliënt verplicht 20% van de totaalprijs te 

betalen. 

Bij annulering van 7 tot 2 dagen voor de leveringsdatum is cliënt verplicht 50% van de totaalprijs te betalen. 

Bij annulering binnen 48 uur voorafgaande voor de leveringsdatum is cliënt verplicht 100% van de totaalprijs te 

betalen. 

Annulering kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail gebeuren, bij voorkeur vooraf gegaan door zo spoedig 

mogelijke telefonische melding van de annulering. 

Artikel 2. Annuleringen door OSO  

OSO bij de kerk is gerechtigd om wegens overmacht de overeenkomst te annuleren. Als overmacht zal gelden 

iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheden die het uitvoeren van de 

overeenkomst door OSO bij de kerk zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren redelijkerwijs onmogelijk dan wel 

bezwaarlijk wordt. Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij 

personen en/of diensten en/of instellingen waarvan OSO bij de kerk gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van 

de overeenkomst alsmede alles wat voor voornoemde als overmacht of opschortende dan wel ontbindende 

voorwaarde geldt. Zo mogelijk biedt OSO bij de kerk onder dezelfde voorwaarden aan de wederpartij (een) 

vervangende mogelijkheden aan op het overeengekomen tijdstip dan wel in een andere periode. 

In het geval bedoeld in lid 1 heeft de wederpartij het recht het door OSO bij de kerk geboden alternatief te 

weigeren. Een weigering dient schriftelijk en uiterlijk 1 week na aanbod aan OSO bij de kerk kenbaar gemaakt te 

worden, bij gebreke waarvan het aanbod is aanvaard. 

Artikel 3. Deelannulering 

Bij vermindering van het aantal deelnemers groter dan 10% zijn de annuleringsbepalingen van artikel 7 van deze 

voorwaarden van toepassing. 

Voor extra deelnemer die niet 48 uur voorafgaand aan de levering is aangemeld zal een prijs naar redelijkheid 

extra in rekening worden gebracht. 

 


