Algemene voorwaarden - Boury Restaurant

Artikel 1

Definities

1.1

Boury Restaurant
De natuurlijke – of rechtspersoon of vennootschap die zijn bedrijf maakt van het
verlenen van horecadiensten op het adres Rumbeeksesteenweg 300 – 8800 Roeselare
en/of op vraag van de klant op locatie in naam van de natuurlijke- of rechtspersoon of
vennootschap hierboven vermeld.

1.2

Gastheer
Degene die Boury Restaurant vertegenwoordigt bij het afsluiten en uitvoeren van
horecaovereenkomsten.

1.3

Verlenen van horecadiensten
Het door Boury Restaurant verstrekken van spijs en/of drank en/of het ter beschikking
stellen van (zaal)ruimte, alles met alle daarbij behorende werkzaamheden en diensten,
en alles in de ruimste zin van het woord.

1.4

Klant
De natuurlijke- of rechtspersoon of vennootschap die met Boury Restaurant een
horecaovereenkomst heeft gesloten.

1.5

Gast
De natuurlijke perso(o)n(en) aan wie op grond van een met de klant gesloten
horecaovereenkomst één of meerdere horecadienst(en) moet worden verleend.

1.6

Horecaovereenkomst
Een overeenkomst tussen Boury Restaurant en een klant terzake een of meer door
Boury Restaurant te verlenen horecadiensten tegen een door de klant te betalen prijs.
In plaats van horecaovereenkomst wordt hiernavolgend ook de term reservering
gebruikt.

1.7

Reserveringswaarde (de waarde van de horecaovereenkomst)
De totale omzetverwachting inclusief BTW terzake met een klant gesloten
horecaovereenkomst, welke verwachting is gebaseerd op de binnen Boury Restaurant
geldende gemiddelden, zijnde op weekdagen (exclusief vrijdagavond) €80 per
individueel persoon en tijdens het weekend (alsook op vrijdagavond en feestdagen)
€140 per individueel persoon.

1.8

Annulering
De in schriftelijke vorm door de klant aan het horecabedrijf gedane mededeling dat van
een of meer overeengekomen horecadiensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal
worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door Boury Restaurant aan de klant
gedane mededeling dat een of meer overeengekomen horecadiensten geheel of
gedeeltelijk niet verstrekt zullen worden.

1.9

No-show
Het zonder annulering niet gebruik maken door een gast van een op grond van een
horecaovereenkomst te verstrekken horecadienst.

1.10

Groep
10 of meer personen aan wie door Boury Restaurant een of meer horecadiensten
moeten worden verleend krachtens een of meer als samenhangend te beschouwen
horecaovereenkomsten.

1.11

Individu
Iedere persoon die niet behoort tot een groep volgens bovengenoemde definitie.

1.12

Goederen
Alle goederen, daaronder begrepen gelden, geldswaarden en geldswaardige papieren.

1.13

Kurkengeld
Het bedrag verschuldigd terzake het in de ruimten van Boury Restaurant nuttigen van
niet door Boury Restaurant verstrekte drank.

1.14

Omzetgarantie
Een schriftelijke verklaring van de klant dat terzake één of meer horecaovereenkomsten
door het horecabedrijf minimaal een bepaald bedrag aan omzet zal worden
gerealiseerd.

Artikel 2

Annuleringen

2.1

Annulering door klanten, algemeen

2.1.1

De klant is niet bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd
onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering
wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te
zijn aanvaard indien Boury Restaurant het aanbod niet onverwijld verwerpt. Annulering
dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan een uitsluitende mondelinge

2.1.2
2.1.3
2.1.4

2.1.5

annulering kan de klant geen rechten ontlenen. Het bepaalde in artikel 2 geldt in zijn
algemeenheid onverminderd het bepaalde in andere artikelen.
In geval van no-show zal de klant in alle gevallen verplicht zijn de reserveringwaarde te
betalen.
Indien niet alle overeengekomen horecadiensten worden geannuleerd zijn op de
geannuleerde horecadiensten onderstaande bepalingen pro rata van toepassing.
Bedragen die Boury Restaurant met het oog op de geannuleerde horecaovereenkomst
ten tijde van de annulering reeds aan derden verschuldigd is geworden, dienen door de
klant te allen tijde volledig aan Boury Restaurant te worden vergoed, mits Boury
Restaurant niet onredelijk gehandeld heeft door de betreffende verplichtingen aan te
gaan. De betreffende bedragen strekken in mindering op de in de navolgende
bepalingen bedoelde reserveringswaarde.
Wanneer een reservering is gemaakt voor een of meer individuen geldt voor annulering
van die reservering het navolgende:
2.1.5.1 Wijzigingen in het aantal individuen die in krachtens een of meer als
samenhangend te beschouwen afgesloten horecaovereenkomsten
worden vermeld, kunnen schriftelijk en kosteloos betekend worden aan
Boury Restaurant tot ten laatste 48 uur voor de aanvang van de
uitvoering van de betreffende horecaovereenkomst(en).
2.1.5.2 Wijzigingen in het aantal individuen die in krachtens een of meer als
samenhangend te beschouwen afgesloten horecaovereenkomsten
worden vermeld, dienen zowel telefonisch als schriftelijk betekend te
worden aan Boury Restaurant op voorwaarde dat tegelijkertijd
onherroepelijk wordt aangeboden de hierna bepaalde bedragen te
betalen:
- Bij annulering van (een deel van) de als samenhangend te
beschouwen horecaovereenkomsten meer dan 24 uur en
minder dan 48 uur voor het tijdstip waarop krachtens de
desbetreffende horecaovereenkomst(en) de eerste
horecadienst zou moeten worden verleend is de klant
gehouden 50% van de reserveringswaarde aan Boury
Restaurant te betalen.
- Bij (gedeeltelijke) annulering minder dan 24 uur voor het
tijdstip waarop krachtens de desbetreffende
horecaovereenkomst(en) de eerste horecadienst zou
moeten worden verleend is de klant gehouden 75% van de
reserveringswaarde aan Boury Restaurant te betalen.
2.1.5.3 Voor wijzigingen in het aantal individuen naar aanleiding van ziekte van
1 of meerdere individuen en met voorlegging van een medisch attest
gelden de in het artikel 2.1.5.2. beschreven voorwaarden waarbij een
discontofactor van 50% wordt toegepast; Dit medisch attest dient

uiterlijk op de dag van de uitvoering van de horecaovereenkomst in het
restaurant afgeleverd te worden.

2.1.6

Wanneer een reservering is gemaakt voor een groep geldt voor annulering van die
reservering het navolgende:
2.1.6.1 Wijzigingen in het aantal personen die deel uitmaken van de
desbetreffende groep dat in krachtens een of meer als samenhangend
te beschouwen afgesloten horecaovereenkomsten wordt vermeld,
kunnen schriftelijk en kosteloos betekend worden aan Boury Restaurant
tot ten laatste 7 dagen voor de aanvang van de uitvoering van de
betreffende horecaovereenkomst(en). Ten laatste bij het verstrijken van
de voornoemde termijn dient het definitieve aantal personen die zullen
deel uitmaken van de desbetreffende groep schriftelijk worden
betekend aan Boury Restaurant.
2.1.6.2 Wijzigingen in het aantal personen die deel uitmaken van de
desbetreffende groep dat in krachtens een of meer als samenhangend
te beschouwen afgesloten horecaovereenkomsten wordt vermeld,
kunnen schriftelijk betekend worden aan Boury Restaurant op
voorwaarde dat tegelijkertijd onherroepelijk wordt aangeboden de
hierna bepaalde bedragen te betalen:
- Bij annulering van (een deel van) de als samenhangend te
beschouwen horecaovereenkomsten meer dan 24 uur en
minder dan 48 uur voor het tijdstip waarop krachtens de
desbetreffende horecaovereenkomst(en) de eerste
horecadienst zou moeten worden verleend is de klant
gehouden 50% van de reserveringswaarde aan Boury
Restaurant te betalen.
- Bij (gedeeltelijke) annulering minder dan 24 uur voor het
tijdstip waarop krachtens de desbetreffende
horecaovereenkomst(en) de eerste horecadienst zou
moeten worden verleend is de klant gehouden 75% van de
reserveringswaarde aan Boury Restaurant te betalen.
2.1.6.3 Voor wijzigingen in het aantal personen naar aanleiding van ziekte van 1
of meerdere personen en met voorlegging van een medisch attest
gelden de in het artikel 2.1.6.2. beschreven voorwaarden waarbij een
discontofactor van 50% wordt toegepast; Dit medisch attest dient
uiterlijk op de dag van de uitvoering van de horecaovereenkomst in het
restaurant afgeleverd te worden.

