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1. Wij komen ongeveer 2u op voorhand aan en wij zorgen ervoor dat het eten tegen het afgesproken
uur opgesteld staat in een buffet waar de gasten zich naar hartenlust kunnen bedienen, de
bediening echter mogen wij niet zelf doen. We geven u ongeveer een uur en een kwartier om het
buffet te nuttigen. Nadien wordt al het eten op mooie aluminium wegwerpschotels gelegd en blijft
dit te uwer beschikking.
Al het vlees wordt gebakken op een gas BBQ of aan het spit in een speciale grilwagen.
2. Op uitdrukkelijke wens van de klant kan het buffet langer openblijven. Indien dit vooraf werd
besproken wordt de kostprijs hiervoor bij de offerte uitgerekend. Wordt dit echter pas op het feest
beslist dan wordt er een kost aangerekend van €15 per begonnen half uur.
3. Wij brengen voor u de borden mee indien u dat wenst en stellen deze mee op aan het begin van
het buffet. Na afloop van het feest nemen wij deze borden en bestekken vuil terug mee, als u er
maar voor zorgt dat ze ons terug worden bezorgd op een afgesproken plaats waar wij ze eerst
tellen en dan in de juiste bakken plaatsen. Bij braak of verlies moet dit door de klant worden
vergoed. Mes: €4/stuk. Vork: €4/stuk. Bord: €4/stuk.
4. Alle achtergebleven materialen zijn onvervreemdbaar eigendom van De rijdende kip NV en
worden naar afspraak met de kok opgehaald door een medewerker van De Rijdende Kip. Hiervoor
wordt een vergoeding aangerekend van €30 + eventuele verplaatsingskost zoals berekend voor
het feest (zie8). De materialen kunnen niet worden teruggebracht door de klant, behoudens voor
thermos containers van kippenfeesten. Alle materialen zullen worden opgeschreven op de
leverings-/ materiaalbon. Gelieve de materiaalbon mee te brengen en laten af te tekenen voor
ontvangst van de goederen.
De materialen worden verpakt volgens afspraak met de kok:






Bain maries volledig (onderstel, waterbak, gastropla(a)t(en), deksel) in
blauwe of witte bak.
Dienbestek in 1 van de bain maries.
Borden in rechtopstaande bak per 30 of 35 (naargelang de soort.)
Vorken en messen apart in bakje.

5. Wij vragen u te zorgen voor een buffettafel (grootte naar afspraak met de klant), een plaats om te
parkeren (8m bij 5m, liefst zo dicht mogelijk bij de plaats waar het buffet moet worden opgesteld),
een stopcontact (220V, +/-3000W) en een mogelijkheid om water te nemen.
6. Indien u ervoor zorgt dat onze bakkers van niet alcoholische dranken worden voorzien, dan
zorgen wij met veel plezier voor een onvergetelijk eetfestijn.
7. Daar wij ter plaatse braden is het steeds mogelijk dat wij enkele vetresten achterlaten. Er wordt
dan ook aan de klant gevraagd om een ondergrond te voorzien waarop dit aanvaardbaar is. Wij
zorgen steeds voor een mat waarop we werken, maar dit sluit niets uit, we wijzen dan ook elke
verantwoordelijkheid op dit gebied af.
8. Alle verplaatsingen van minder dan 40km (kippenfestijn en bbq) en 20km (speenvarken) enkele rit
zijn in de prijs inbegrepen. Voor verplaatsingen van meer dan 40km zal van km 40 een bedrag
van €1,5/km worden aangerekend voor het enkel traject.
9. Alle feesten dienen betaald te worden op de dag van het feest. Facturen dienen op voorhand of
ten laatste op de dag zelf (op leveringsbon vermelden) te worden aangevraagd. Bij laattijdig
aanvragen zal hiervoor een administratieve kost van €15 + BTW worden aangerekend.
Betalingen die niet binnen de 30 dagen na levering zijn voldaan, zullen verhoogd worden met een
intrest vanaf 15% per jaar. Bij wanbetaling is een schadevergoeding verschuldigd van 15%, met
een minimum van € 50. Dit zonder enige aanmaning of ingebrekestelling.
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10. Voor elke annulering op minder dan 3 maanden voor het feest zal een kost worden aangerekend
van €75. Bij annulering minder dan 1 maand voor het feest zal deze kost worden omgezet naar
1/3 van de totale kostprijs van het geboekte feest met een minimum van €75. Bij annulering
minder dan 1 week voor het feest zal de totale kostprijs van het geboekte feest worden
aangerekend.
11. Op de overeenkomst is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en enkel de Rechtbank van
Koophandel van Mechelen is bevoegd om van geschillen kennis te nemen.
12. Uw feest is pas definitief gereserveerd na het invullen & ondertekenen van het reservatieblad,
waarbij u zich tevens akkoord verklaard met onze algemene voorwaarden.

