
ALGEMEEN 

•  Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering 

daarvan worden uitsluitend beheerst door de onder

havige voorwaarden. Afwijkingen van de algemene 

voorwaarden en/of afspraken zijn slechts geldig indien 

en voor zover die schriftelijk en uitdrukkelijk door de 

BBQ Chef zijn bevestigd.

•  Bij opgave van maten, gewichten en dergelijke 

gegevens in offertes, dient de wederpartij er rekening 

mee te houden dat zich kleine afwijkingen kunnen 

voordoen, die de grenzen van de redelijkheid niet te 

buiten gaan.

•  Alle genoemde prijzen zijn inclusief 9% BTW

•  Op de overeenkomsten tussen Opdrachtgever en  

Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

BETALING

•  Per factuur of Tikkie bij levering.

ANNULERINGEN

•   Bij annulering van catering en verhuur binnen 72 uur  

voor arrangementdatum wordt 50% in rekening 

gebracht en vindt geen levering plaats.

•   Bij annulering van catering en verhuur binnen 24 uur  

voor arrangementdatum wordt 100% in rekening 

gebracht en vindt geen levering plaats.

SCHADE

•  Bij schade aan geleverd materiaal, gelieve dit direct bij 

levering te melden.

•  Schade of breuk dat is toegebracht aan materialen in 

bruikleen, worden in rekening gebracht.

•  De BBQ Chef stelt zich niet aansprakelijk voor het niet 

juist bedienen of gebruik van materiaal.

•  Barbecues en/of verhuur materialen dienen bij 

overnachting droog weggezet te worden.

AANSPRAKELIJKHEID

•  �Bij�aflevering�van�voedsel�worden�strakke�richtlijnen�

gehanteerd volgens de hygiënecode van de VWA 

Nederland en de HACCPnorm binne de EEG. Na 

aflevering�van�voedsel�is�de�klant�zelf�verant�woordelijk�

voor de omgang hiermee.

LEVERING

•  Retouren zijn niet mogelijk.

•  Voor elke bestelling worden bezorgkosten in rekening 

gebracht.

BBQ/DRANK PAKKET

•  De hoeveelheden zijn als gemiddeld genomen. 

Extra bier, wijn of fris is mogelijk en dient te worden 

aangegeven. Missen van emballage wordt in rekening 

gebracht, en extreem verbruik van het drankpakket 

wordt extra in rekening gebracht.

GAS

•  Hoeveelheid gas verbruik per BBQ zit rond 1,5 – 2 kg. 

Extreem verbruik wordt extra in rekening gebracht.

·SPRINGKUSSEN

•  Het luchtkussen dient men zelf op te zetten en na 

gebruik weer op te ruimen.

•  Het luchtkussen dient na het opzetten gecontroleerd  

te worden.

•  Het luchtkussen dient nadat het opgezet en gecon

troleerd is, vast gezet te worden met haringen en 

spanbanden.

•  Dek bij regen de stroomaansluiting af.

•  Bij een stroomstoring direct de deelnemers op het 

luchtkussen verwijderen.

•  Bij windkracht 5 dient het luchtkussen buiten gebruik 

genomen te worden en laat men het kussen leeg lopen.

•  Bij extreem warm weer raden wij de deelnemers aan 

beschermende kleding te dragen ter voorkoming van 

schaaf/brandwonden.

•  Deelnemers met brillen, beugels doen deze af of uit, 

anders betreden zij het luchtkussen op eigen risico.

•  Het luchtkussen dient onder toezicht te blijven van 

een volwassen persoon. Het luchtkussen mag niet 

onbeheerd achtergelaten worden.

•  Het springkussen is bestemd voor kinderen tussen de  

3 en 12 jaar, tenzij andere leeftijden vermeld staan.

•  Op het springkussen mogen maximaal het aangegeven 

aantal kinderen of max. 450 kg.

•  Het luchtkussen mag niet worden betreden met schoe

nen, scherpe voorwerpen, drank en etenswaar, etc.

•  Het is niet toegestaan salto’s te maken, op randen in  

en op het kussen te klimmen/te gaan zitten. Op glij

banen (slides) is het niet toegestaan bommetjes te 

maken of naar beneden te springen, hierdoor loopt 

men het risico gelanceerd te worden en buiten het 

luchtkussen terecht te komen met alle gevolgen van 

dien. Ook is het verboden om op de buik en met het 

hoofd naar beneden te glijden. 
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