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a.

WAT IS WAT?
Let’s Cook Together: gerund door de broers Freek en Henk Vermolen, een mooie kookstudio in
Rijswijk, met KvK-nr. 58927247, waar je kookworkshops kunt volgen, netwerken, eten, drinken en
nog veel meer;
Je/jij/jouw: jij, de zakelijke of particuliere opdrachtgever die een contract sluit met Let’s Cook
Together;
contract: de overeenkomst waarin jij betaalt en waarbij Let’s Cook Together een dienst levert;
dienst: een workshop, les, presentatie, netwerk- of andersoortige bijeenkomst bij Let’s Cook
Together,
waar koken, eten en drinken onderdeel van uitmaken en zijn inbegrepen;
deelnemer: iemand die jij hebt opgegeven als deelnemer aan een dienst van Let’s Cook Together;
schriftelijk: uitsluitend per e-mail met één van de volgende emailadressen: Info@letscooktogether.nl
of/en fvermolen54@gmail.com

d.
e.

SETJE AFSPRAKEN.
Let’s Cook Together en jij maken afspraken die uiteindelijk wederzijds per email bevestigd worden. Dan
is het rond en kunnen jij, jouw deelnemers en Let’s Cook Together ernaartoe gaan leven!
Het contract, deze algemene voorwaarden en nadere schriftelijke afspraken vormt één setje
afspraken. Bij strijdigheid geldt de laatst gemaakte schriftelijke afspraak.
Jij geeft Let’s Cook Together de informatie door die belangrijk (allergieën?) en nodig is voor een dienst.
Wel allergieën dus, maar niet “Piet lust geen Spinazie”.
Gebruikte recepten worden op verzoek na afloop naar alle deelnemers gemaild.
Als jij annuleert, dan is de avond voor ons verloren. Wij hebben mankracht ingepland, voorraden
gekocht en we kunnen geen andere klanten meer inplannen op zo’n korte termijn. Dat betekent dat wij
inkomsten verliezen. Dat is vervelend, daarom spreken we het volgende met je af: als je binnen 168 uur
/ 1 week voor aanvang annuleert, dan brengen wij 100% van het afgesproken bedrag in rekening. Als je
dat langer dan een (1) week van tevoren doet, dan betaal je 50% van het afgesproken bedrag.
Natuurlijk kan het zijn dat er bij een of twee deelnemers iets tussen komt. Daarom kun je voor
maximaal 3 personen tot 72 uur voor het afgesproken start-tijdstip annuleren. Mochten er op het
laatste moment méér mensen deelnemen, dan gaat de prijs naar rato omhoog.

3.

SCHADE! WAT NU?

a.

Let’s Cook Together zorgt voor een veilige keuken en goede kennis van eten en koken en hebben een
goede bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, maar Let’s Cook Together is natuurlijk niet aansprakelijk
voor schade aan jou en/of jouw deelnemers die het gevolg is van het handelen of nalaten van jou en/of
jouw deelnemers. Het uitgangspunt is dus: iedere deelnemer neemt deel aan een dienst op eigen risico.
b.
De aansprakelijkheid van Let’s Cook Together is sowieso nooit meer dan de laagste van deze twee
bedragen: het totale contract-bedrag of het bedrag dat hun bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar
uitkeert.

c.

Jij beschermt Let’s Cook Together tegen (“vrijwaart ze van”) claims van jou en jouw deelnemers.

4.

BOTER BIJ DE VIS!

a.

Let’s Cook Together verlangt boter bij de vis. Zij wil uiterlijk één dag ná het leveren van de dienst betaald
krijgen, tenzij vooraf anders overeengekomen is.
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www.letscooktogether.nl

