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ALGEMENE VOORWAARDEN 

BTW 

Al onze prijzen zijn steeds exclusief btw tenzij anders vermeld. Wij hanteren 3 BTW- tarieven: 

6% voor aflevering van voedsel (levering of afhaal) 

12% voor de verzorging van uw feest 

21% voor dranken en diensten (bediening) 

De prijzen van de take away zijn inclusief btw.  

AANTAL PERSONEN 

Onze take away gerechten zijn steeds porties van 1 persoon en zelf op te warmen. Toch een 
grotere groep en willen jullie vb warm laten leveren, dan gelden de prijzen van onze algemene 
prijslijst. 

MEUBILAIR EN DECORATIE 

In onze voorstellen en prijzen zijn geen stoelen, tafels, bloemstukken of andere decoratie 
inbegrepen.  

VOORSCHOTTEN EN SUPPLEMENTEN 

Wij maken graag een gedetailleerde offerte. Deze offerte is zoals steeds duidelijk en transparant. 
Elke offerte blijft 1 maand geldig om te bevestigen. Na bevestiging wordt er steeds een 
voorschot gevraagd. 

Particulieren mogen ten laatste 10 dagen voor de levering het resterende bedrag overschrijven 
op rekening of de dag van het event zelf cash betalen.  

Uurlonen van bediening dienen ter plaatse cash betaald te worden na afloop van de dienst. 
Indien een vooropgestelde tijdsduur buiten onze wil overschreden wordt, zullen extra uurlonen 
aangerekend worden. Uurloon kelner: € 27,- per begonnen uur exclusief btw. Het uurloon van 
de bediening begint bij vertrek en aankomst op de thuislocatie van Pure, Kennedylaan 7, 2288 
Bouwel. 

TRANSPORTKOST 

è Onze prijzen zijn inclusief transportkosten binnen een straal van 20 km. Indien de 
afstand meer dan 20 km bedraagt wordt een algemene transportkost aangerekend van 
€ 1,50 per kilometer exclusief BTW.
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MATERIAAL 

Indien gewenst kan het nodige materiaal voorzien worden om het goede verloop van uw feest te 
verzekeren. Wij kunnen u voorzien van tenten, borden, bestek, glazen, decoratie, vloer, 
verlichting,… Vraag hierover vrijblijvende prijsinformatie. Borden, bestek en glazen mogen 
gebruikt, zonder etensresten of afval, terug gegeven worden. Al het andere materiaal dient 
proper terugbezorgd te worden, tenzij anders afgesproken. Ontbrekend of beschadigd materiaal 
wordt altijd aan nieuwprijs aangerekend.  Indien materiaal niet proper terug gebracht wordt 
rekenen wij steeds minstens € 50,- afwaskosten. 

UITVOERING VAN HET FEEST 

Alle afspraken volgens offerte zullen pas doorgaan indien het volledige bedrag van het factuur 
vereffend is voor de aanvang van de activiteit, tenzij anders vermeld op offerte of factuur. 

ANNULATIE 

Elke annulering dient schriftelijk (via mail naar pure.morethancatering@gmail.com) te gebeuren. 
In geval van annulering 7 kalenderdagen voor de afgesproken datum van het feest wordt steeds 
80% aangerekend van het totale bedrag en wordt er een schadevergoeding gevraagd wegens 
het mislopen van andere boekingen. De schadevergoeding wordt steeds bepaald op een 
minimumbedrag van € 1000,- 

BETAALWIJZE 

Al onze facturen zijn cash of per overschrijving op volgend bankrekeningnummer te betalen: 
BNP Paribas BE48 0017 9556 0027. De volledige betaling dient steeds te gebeuren 7 dagen 
voor de aanvang van de activiteit tenzij anders vermeld op het factuur of de offerte. Bij niet 
betaling op de vervaldag van een factuur wordt ze van rechtswege en zonder dat er een 
ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitair schadebeding van 15% met een 
minimum van € 100,- en de hoogst mogelijke nalatigheidsinteresten zoals voorzien in de wet 
van 02/08/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. 

JURIDISCHE INFORMATIE 

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken bevoegd van het gerechtelijk arrondissement 
waar de locatie Pure, more than catering, Kennedylaan 7, 2288 Bouwel is gevestigd. Het 
Belgisch recht is steeds van toepassing. 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

è Onze algemene voorwaarden staan steeds vermeld op onze site 
www.puremorethancatering.be en zijn hierop steeds beschikbaar. 

 

 





 

 

 


