Algemene voorwaarden REVERMANN
kookles, freelance kok, workshops
Artikel 1 : DEFINITIES
1.1 REVERMANN is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63967456 en heeft het
volgende BTW nummer: NL124516555BO2
1.2 De klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met REVERMANN een overeenkomst sluit met
betrekking tot de door REVERMANN te leveren producten en/of door REVERMANN te verrichten
diensten. Onder klant is verder begrepen de; opdrachtgever, organisator, contactpersoon of initiatiefnemer
van de organisatie van het bedrijf of de betreffende cursisten / deelnemers aan door REVERMANN
georganiseerde activiteiten.
1.3 De overeenkomst: de overeenkomst gesloten met REVERMANN, die betrekking heeft op de producten
of diensten van REVERMANN
1.4 Activiteit: de door REVERMANN aangeboden diensten.
ARTIKEL 2 : ALGEMEEN
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten (aanbiedingen,
onderhandelingen en overeenkomsten) met betrekking tot de door REVERMANN te leveren producten of
diensten.
2.2 REVERMANN kan niet gebonden worden door handelingen en/of mondelinge afspraken
van personen die haar onbevoegd vertegenwoordigen, mits de afspraken schriftelijk zijn bevestigd door
bevoegde personen.
ARTIKEL 3: OVEREENKOMST EN INHOUD
3.1 Indien de klant REVERMANN verzoekt een offerte uit te brengen voor een bepaalde
activiteit of van een bepaalde door REVERMANN te verrichten diensten, wordt dit gezien als
een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
3.2 Een door REVERMANN mondeling of schriftelijk aanbod is altijd vrijblijvend. REVERMANN
beschouwt een schriftelijk aanbod als vervallen na verloop van 2 weken na datum van het aanbod, zonder dat
daarvoor enige vorm van contact vanuit REVERMANN voor nodig is. Het termijn kan wel op verzoek van
de klant worden verlengd.
3.3 Een overeenkomst is alleen geldig wanneer de klant een bevestiging van REVERMANN heeft ontvangen
binnen een termijn van 2 weken. Na de bevestiging van REVERMANN gaan de Algemene Voorwaarden van
kracht.
3.4 Overeenkomsten die vanuit de klant aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen bevatten, gelden
als een nieuw aanbod en als een verwerping van het oorspronkelijke aanbod.
Artikel 4 : BETALING
4.1 Betaling van cursusgeld, (kook)workshops, koken op locatie en dergelijke corporate events vindt plaats
binnen 7 dagen na factuurdatum.
4.2 Komt de klant niet of het niet geheel en/of tijdig haar betalingsverplichting na, is REVERMANN
gerechtigd het verrichten van diensten en de overeengekomen overeenkomst per direct te ontbinden.
4.3. Indien de betaling binnen de in punt 4.1. genoemde termijn uitblijft is de klant in verzuim. Vanaf dat
moment is de klant de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande factuurbedrag.
4.4. Indien de klant tekortschiet in haar verplichting tot betaling kan REVERMANN voor de inning van de
openstaande factuur de hulp van een derde inschakelen. De buitengerechtelijke inningskosten komen voor
rekening van de klant.
Artikel 5: WIJZIGING IN OPDRACHT
5.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst, door of namens de klant, die leiden tot kosten die niet
in de opdrachtbevestiging zijn opgenomen, worden aan de klant in rekening gebracht door middel van de in
artikel 4.1. genoemde eindfactuur.
5.2 Bedoelde wijzigingen dienen minimaal zeven dagen voor aanvang van het evenement schriftelijk aan
REVERMANN kenbaar te worden gemaakt en door REVERMANN te worden geaccepteerd.
5.3 Wijzigingen die te laat kenbaar worden gemaakt, of niet door REVERMANN worden geaccepteerd,
kunnen niet meer worden doorgevoerd in het betreffende evenement.
Artikel 6: AANSPRAKELIJKHEID
6.1 REVERMANN is niet aansprakelijk voor schade door de door REVERMANN geleverde producten en/of
verrichten diensten veroorzaakt aan de zijde van de klant of een derde, tenzij er sprake is van opzet of

bewuste roekeloosheid wanneer REVERMANN de schade heeft veroorzaakt. 6.2 REVERMANN is niet naar
de klant en derden aansprakelijk voor schade aan kleding van de klant of derden of andere eigendommen van
de klant of derden.
6.3 REVERMANN is niet naar de wederpartij en/of derden aansprakelijk voor schade van letsel van de klant
of derden behoudens opzet of bewuste roekeloosheid. De klant vrijwaart REVERMANN voor alle
aanspraken van derden wegens door hen geleden schade veroorzaakt door de door REVERMANN verrichte
diensten en/of producten tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid vanuit REVERMANN.
6.4 REVERMANN zal niet kunnen worden aangesproken tot vergoeding van kosten, schade en rente, indien
REVERMANN als gevolg van overmacht niet aan een op haar rustende verbintenis heeft kunnen voldoen.
REVERMANN verkeert in overmacht wanneer zij niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten
gevolge van aan haar niet toerekenbare oorzaken, daaronder begrepen de hierbij genoemde omstandigheden;
- niet en/of niet tijdige levering door toeleveranciers, ziekte personeel van REVERMANN en/of door
REVERMANN ingeschakelde derden, werkstaking, brand, lekkage, diefstal, gebrek, aan grondstoffen,
transportmoeilijkheden, storm, ijzel, sneeuw en soortgelijke weersomstandigheden. REVERMANN is in
deze gevallen niet schadeplichtig.
Artikel 7 : ANNULERING OVEREENKOMST
7.1 Indien de klant de overeenkomst ter zake van de (kook)workshop of cursus al dan niet gedeeltelijk wenst
op te zeggen gelden de volgende voorwaarden:
a- Bij annulering meer dan drie maanden voordat het evenement zou plaatsvinden, is de klant geen
vergoeding aan REVERMANN verschuldigd.
b- Bij annulering meer dan twee maanden voor bedoeld tijdstip dient de klant 25% van het factuurbedrag aan
REVERMANN te betalen.
c -Bij annulering meer dan een maand voor bedoeld tijdstip dient de klant 50% van het factuurbedrag aan
REVERMANN te betalen.
d - Bij annulering meer dan zeven dagen voor bedoeld tijdstip dient de klant 75% van het factuurbedrag aan
REVERMANN te betalen.
e - Bij annulering zeven dagen of minder voor bedoeld tijdstip dient de klant gehouden 100% van het
factuurbedrag aan REVERMANN te betalen.
7.2 Het is kosteloos toegestaan waneer de klant iemand anders in de plaats stuurt, mits dit is
gecommuniceerd met REVERMANN.
Artikel 8: CADEAUBONNEN
8.1 Cadeaubonnen zijn geldig tot 1 jaar na uitgifte tenzij anders vermeld op de bon. Het verzilveren dient
binnen de geldigheidsdatum, echter mag de startdatum van de (kook)workshop of cursus wel buiten de
geldigheidsdatum vallen.
8.2 Cadeaubonnen zijn niet persoonsgebonden.
8.3 Cadeaubonnen zijn niet voor geld inwisselbaar.
Artikel 9:VERZUIM
9.1 Het verzuim van lessen bij de Personal Cooking cursus geeft geen rest op restitutie van het cursusgeld.
Verzuimende lessen kunnen uitsluitend na afspraak opnieuw ingepland worden.
Artikel 10: CURSUSDATA
10.1 REVERMANN houdt zich het recht voor om de cursusdata en/of tijden aan te passen indien zich daar
een noodzakelijke reden voor leent.
Artikel 11: OMGANGSNORMEN
11.1.Indien REVERMANN het in rekening gebrachte bedrag van de factuur niet binnen de 7 dagen voor
aanvang van het evenement heeft ontvangen, is de overeenkomst ontbonden en dient de klant het zoals in
artikel 7 vernoemd volledige bedrag - 100%- te voldoen aan REVERMANN zonder dat de klant
schadevergoeding is verschuldigd.
11.2 Mocht er tijdens de (kook)workshop, cursus of ander event sprake zijn van diefstal, onbehoorlijk gedrag
of de veiligheid van gasten en personeel wordt onvoldoende gewaarborgd heeft REVERMANN zonder enige
schadevergoeding te zijn verschuldigd ten alle tijden het recht de overeenkomst (ter plekke) te beëindigen.

Artikel 12 : AUTEURSRECHT
12.1 Het auteursrecht en andere eigendomsrechten van concepten of evenementen die door REVERMANN
tot stand zijn gekomen blijven eigendom van REVERMANN.
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