
ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
Studio A12 BV is bij de Kamer van Koophandel Utrecht ingeschreven onder de naam Brothers Events B.V. nr. 30222266. 
 
Op alle door ons aangegane overeenkomsten en geleverde diensten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van 
toepassing. 
 
Studio A12 is verantwoordelijk voor de totale verzorging en de levering van alle materialen, welke benodigd zijn voor een 
perfecte uitvoering van uw ontvangst. 
 
Hygiëne 
Het culinaire product van Studio A12 wordt volgens hoge hygiënische standaarden, zoals gesteld in het HACCP 
kwaliteitssysteem (Hazard Analyses Critical Control Points) uitgevoerd. 
 
Offerte 
Deze offerte heeft een geldigheidsduur van 14 dagen. Na deze afgesproken periode vervalt de offerte en eventuele opties. Alle 
genoemde bedragen in deze offerte zijn exclusief BTW. 
 
Wijzigingen 
Wijziging aantal personen: Het door u opgegeven aantal personen kan tot 72 uur voor aanvang van het evenement kosteloos 
worden verminderd indien de totale wijziging niet meer dan 10% afwijkt van het oorspronkelijke aantal zoals vermeld in de 
overeenkomst. Wijzigingen kunnen alleen schriftelijk of per mail worden doorgegeven. 
 
Dieet/ Allergie 
Dieetwensen en allergieën  gaarne uiterlijk een week voor aanvang van het evenement doorgeven. 
 
Betalingscondities 
Bij opdrachten met een omzetbedrag lager dan € 50.000,00 ontvangt u een voorschotnota ten bedrage van 10 % van het 
begrote bedrag vermeerderd met de BTW. Dit voorschot dient binnen 10 werkdagen na ondertekening van de offerte te zijn 
voldaan. Voor het evenement ontvangt u een tweede voorschotnota van 70% van het begrote bedrag vermeerderd met de 
BTW. Deze tweede voorschotnota dient uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan het evenement te zijn voldaan. De laatste 20% van 
het begrote bedrag en de eindafrekening worden na afloop van het evenement gefactureerd en dienen binnen veertien dagen 
na factuurdatum betaald te worden. 
 
Bij opdrachten met een omzetbedrag hoger dan € 50.000,00 ontvangt u een voorschotnota ten bedrage van 10 % van het 
begrote bedrag vermeerderd met de BTW. Dit voorschot dient binnen 10 werkdagen na ondertekening van de offerte te zijn 
voldaan. Voor het evenement ontvangt u een tweede voorschotnota van 80% van het begrote bedrag vermeerderd met de 
BTW. Deze tweede voorschotnota dient uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan het evenement te zijn voldaan. De laatste 10% van 
het begrote bedrag en de eindafrekening worden na afloop van het evenement gefactureerd en dienen binnen veertien dagen 
na factuurdatum betaald te worden. 
 
Artiestengages worden direct na boeking gefactureerd en dienen per ommegaande betaald te worden. 
 
Het bankrekeningnummer waarop u uw betalingen kunt verrichten is: 
Bank:   Rabobank  
Rek.nr:     12.34.98.848 
Naam:   Brothers Events B.V. te Bunnik 
 
Wilt u zo vriendelijk zijn om bij uw betaling het factuurnummer te vermelden. 
 
Annulering horecaovereenkomsten 
Wanneer een reservering is gemaakt voor een groep dan geldt voor annulering van die reservering het navolgende. 
 

a. Bij annulering meer dan 4 maanden voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende horecaovereenkomst de 
eerste horecadienst zou moeten worden verleend is de klant niet gehouden enige vergoeding aan het horecabedrijf te 
betalen. 

b. Bij annulering meer dan 3 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 10% van de reserveringswaarde aan 
het horecabedrijf te betalen. 

c. Bij annulering meer dan 2 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 15% van de reserveringswaarde aan 
het horecabedrijf te betalen. 

d. Bij annulering meer dan 1 maand voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 35% van de reserveringswaarde aan het 
horecabedrijf te betalen. 

e. Bij annulering meer dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 60% van de reserveringswaarde aan het 
horecabedrijf te betalen. 

f. Bij annulering meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 85% van de reserveringswaarde aan het 
horecabedrijf te betalen. 

g. Bij annulering 7 dagen of minder voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan het 
horecabedrijf te betalen. 

 
Reclames 
Eventuele reclames dienen schriftelijk binnen 4 werkdagen na het evenement te zijn ingediend. 
 
Algemeen 
Breuk c.q. vermissingen worden u tegen vervangingswaarde in rekening gebracht.  
 
©2010 Brothers Events BV. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door 
fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande  schriftelijk toestemming van Brothers Events BV. 
Bovendien zijn alle rechten tot uitvoering van ideeën, scenario’s en sfeerverhalen exclusief voorbehouden aan Brothers Events 
BV en mag niets plaatsvinden zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming. 

	  


