ALGEMENE VOORWAARDEN
Laatste update: 13 Maart 2020
Opdrachtnemer: Onder opdrachtnemer wordt Taco en Baarmobiel verstaan. Onze ambulante handel
en al haar bijkomende diensten zijn een product van MOBI bvba (met maatschappelijke zetel te 1932
Sint-Stevens-Woluwe Kasteelgaarde 5 en ondernemingsnummer 556803556).
Opdrachtgever: Onder opdrachtgever wordt verstaan het bedrijf dat Baar &Taco mobiel de opdracht
geeft om haar te begeleiden bij de organisatie van haar event en te zorgen voor lekkere hapjes en
drankjes.
Eventpartners: Alle leveranciers van diensten en goederen in de eventsector waar MOBI beroep op
doet voor de uitwerking en organisatie van events.

2. Algemene bepalingen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tussen de opdrachtgever en Baar&taco
mobiel gesloten overeenkomst. Een overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke aanvaarding
van de offerte van de opdrachtgever.
2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk
en schriftelijk werden overeengekomen.

3. Uitvoering van de overeenkomst
Diensten
3.1 Baar&taco mobiel zal de opdrachtgever begeleiden in de organisatie van haar event. Daarvoor zal
zij voor de opdrachtgever, prijsvoorstellen opmaken, de gepaste producten en diensten aanbieden
voor elk evenementen. Zorgen voor een transparante en goede communicatie de opdrachtgever
uitgebreid informeren van onze werking.

3.2 Baar&Tacomobiel voorziet een thematische uitwerking of decoratieve aankleding van een event
indien mogelijk. Wij zijn ruim 2 uur voor het evenment aanwezig voor een gepaste en praktische
uitwerking van onze trucks
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Informatieplicht

3.3 De opdrachtgever dient aan Baar&taco mobiel alle informatie, waarvan zij weet of behoorde te
weten dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht, bij aanvang van de opdracht te
bezorgen. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door haar gegeven
informatie.
Aantal gasten
3.4 De uitvoering van de overeenkomst tussen Baar&taco mobiel en de opdrachtgever is gebaseerd
op het door de opdrachtgever opgegeven aantal gasten en dus het aantal dat in de offerte wordt
vermeld. Het aantal gasten kan tot 10 dagen voor de uitvoering van de overeenkomst per email
gewijzigd worden.
Indien het aantal gasten meer dan 10% lager ligt dan het in de offerte afgesproken aantal gasten,
heeft Baar&taco mobiel het recht om ofwel de uitvoering van de overeenkomst te annuleren, of een
bepaalde minimum prijs te hanteren.
Indien het aantal gasten wordt verhoogd zal dit ook altijd een invloed hebben op de afgesproken
prijs.

4. Facturatie en betaling
4.1 Na bevestiging van de offerte zal een voorschot van Onze vaste kost ( 300 euro) of 30%
aangerekend worden ter bevestiging van de reservatie van de eventpartners. Dit voorschot dient
betaald te worden binnen een termijn van 1 week na de bevestiging.
4.2 De eindfactuur zal opgemaakt worden 1 week voor het event met een betalingstermijn van 15
dagen en dient dus ten laatste 1 week na het event betaald te worden.
4.3 Eventueel protest tegen de facturen dient schriftelijk te gebeuren binnen de 8 kalenderdagen na
de factuurdatum. Gebrek aan tijdig protest geldt als aanvaarding van de factuur, de er in opgenomen
afrekening en de er in vermelde prestaties.
4.4 Op elke niet of laattijdig betaalde factuur dient vanaf de vervaldag een interest van 1% per
maand betaald te worden. Deze regeling geldt van rechtswege en zonder ingebrekestelling tot op de
datum van volledige betaling. Daarnaast zal ook een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn
van 15% op het openstaande factuurbedrag, met een minimum van 125 euro. Bijkomende
invorderingskosten zijn hier niet inbegrepen.
Deze regeling geldt ook van rechtswege en zonder ingebrekestelling.

5. Annulering
5.1 Een gehele of gedeeltelijke annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever dient altijd
schriftelijk, per email aan Baar&taco mobiel gemeld te worden. Voor vaststelling van
annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van deze email door Baar&taco
mobiel.
5.2 Indien de opdrachtgever de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, is zij als
schadevergoeding de volgende annuleringskosten verschuldigd. Zij worden uitgedrukt in precentages
van het totaalbedrag zoals voor deze goederen of diensten in de offerte wordt vermeld.
•
•
•

10 dagen voor en op de dag(en) van uitvoering 100% van het totaalbedrag.
30 tot 10 dagen voor de dag(en) van uitvoering 50% van het totaalbedrag.
Meer dan 30 dagen voor de dag(en) van uitvoering 30% van het totaalbedrag.
Het door de opdrachtgever betaalde voorschot (incl. BTW) wordt volledig ingehouden als
voorschot op de te betalen schadevergoeding.

6. Aansprakelijkheid
6.1 Baar&taco Mobiel zal enkel aansprakelijk kunnen gesteld worden voor eventuele directe
schade opgelopen vanwege een aantoonbaar niet nakomen van haar verplichtingen met
betrekking tot haar diensten, en dit tot een maximaal bedrag van 50% van de
overeengekomen prijs.
Baar&taco Mobiel zal nooit aansprakelijk zijn voor indirecte schade. Hieronder worden
begrepen: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, kosten voortvloeiende uit
veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade.
6.2 De opdrachtgever vrijwaart Baar&taco Mobiel, en ook de door Baar&taco Mobiel
ingeschakelde eventpartners, voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de
uitvoering van de overeenkomst schade leiden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar
is.
6.3Indien door Baar&taco Mobiel een fout of nalatigheid wordt gemaakt doordat de
opdrachtgever aan Baar&taco Mobiel onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, is
Baar&taco Mobiel voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
6.5 De opdrachtgever zal Baar&taco Mobiel op de hoogte stellen van eventuele omleidingen,
wegopbrekingen en/of afsluitingen die de directe toegang tot de locatie het van event
kunnen belemmeren. Vertragingen of annulaties, veroorzaakt doordat aan deze
informatieplicht niet of onvoldoende wordt voldaan, kan niet leiden tot verhaal van enige
schade bij Baar&taco Mobiel
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7. Vergunningen
Indien voor de uitvoering van de overeenkomst een toestemming of vergunning van een derde nodig
is, draagt de opdrachtgever, tijdig en voor zijn rekening, zorg voor de verkrijging van de toestemming
of vergunning. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemmingen of vergunning komt geheel voor
risico van de opdrachtgever.

8. Overmacht
In geval van overmacht heeft Baar&taco Mobiel het recht, na kennisgeving aan de opdrachtgever,
haar verplichtingen tot uitvoering van de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk te annuleren, of
voorstel tot verplaasting van het event zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn en
zonder dat de opdrachtgever enig recht op schadevergoeding heeft.
Onder overmacht wordt onder andere begrepen: iedere gebeurtenis waar Baar&taco Mobiel
redelijkerwijze geen controle over heeft, inbegrepen maar niet beperkt tot:
transportbelemmeringen, brand of ongevallen, stakingen, lock-outs, Lock Downs, Epidemie of
pandemie opstanden alsmede storingen in de aanvoer van door derden te leveren goederen.
9. Bevoegdheid en Toepasselijk recht
Alle geschillen voorvloeiende uit overeenkomsten met Baar&taco Mobiel zullen worden beheerst
door het Belgische recht en zullen tot de uitsluitende bevoegdheid behoren van de Rechtbanken van
het arrondissement Brussel Halle Vilvoorde
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