Leveringsvoorwaarden Catering
Alle leveringen op rekening vinden plaats door middel van het invullen van de Opdrachtbon
Partycatering. Door op de link te klikken komt u op de pagina waar u het formulier kunt downloaden.
Na invulling verzendt u het per e-mail naar het Bedrijfsbureau Catering van het UFB.
Bij een bestelling groter dan € 250,00 inclusief BTW ontvangt u altijd een schriftelijke offerte. Deze
dient voor akkoord te worden ondertekend en te worden geretourneerd.
Desgewenst word(t)(en) aan de factuur de onderliggende kassabon(nen) toegevoegd.
Besteltermijn
Voor de producten genoemd in deze catalogus geldt dat er een minimale besteltermijn is van 5
werkdagen. Dit betekent dat alle bestellingen die binnen 5 werkdagen voor aanvang activiteit besteld
worden slechts in overleg met het Bedrijfsbureau Catering geplaatst kunnen worden. Ook zijn er
minimale bestelgroottes per product; deze zijn bekend bij het Bedrijfsbureau Catering.
Annuleringsvoorwaarden
1. Mutaties kunnen tot maximaal 5 werkdagen van tevoren per e-mail worden doorgegeven.
Vanaf 5 werkdagen voor levering wordt de bestelling als definitief beschouwd en kan niet
meer gemuteerd worden. Hierna brengen wij het geoffreerde aantal in rekening.
2. Bij annulering zijn wij genoodzaakt u de volgende kosten in rekening te brengen:
0%
50%
75%
100%

bij ≥ 5 werkdagen
bij 4 werkdagen
bij 3 werkdagen
bij ≤ 2 werkdagen

Indien UFB Catering door omstandigheden, anders dan overmacht, een opdracht niet (geheel) kan
nakomen, zal zij zich inspannen om een andere, naar haar mening gelijkwaardige, levering te
verzorgen.
Indien er sprake is van overmacht, dan aanvaardt UFB Catering geen enkele aansprakelijkheid voor
de door de opdrachtgever eventueel geleden schade.
UFB Catering is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, geleden door de opdrachtgever,
deelnemers aan de bijeenkomst en/of derden, tenzij kan worden aangetoond dat de schade het
gevolg is van grove schuld of verwijtbare nalatigheid van UFB Catering of van één van haar
medewerkers.
Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
Prijswijzigingen zijn voorbehouden.
Bij de organisatie van evenementen buiten de reguliere openingstijden is UFB Catering bij sommige
locaties verplicht een huismeester in te huren. De kosten hiervan zullen in dat geval separaat worden
geoffreerd en gefactureerd. Eventuele extra schoonmaakkosten zullen eveneens in rekening worden
gebracht.
Betalingen bij verkoop op rekening
Interne klanten: Bij interne leveranties vindt betaling plaats binnen 14 dagen na factuurdatum.
Externe klanten: Bij leveranties aan derden is betaling verschuldigd binnen 30 dagen na
factuurdatum.
Voor het overige zijn de algemene voorwaarden van de Universiteit Leiden van toepassing, zoals
vastgesteld door het College van Bestuur op 28 november 1995 en op 8 juli 1999. Deze zijn onder
nummer B96006 bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland te Leiden gedeponeerd.

