ALGEMENE VOORWAARDEN
versie mei 2016

Artikel 1
Definities
De volgende definities worden gebruikt:
1. Select: Tom Jongen Select Catering B.V. (“Select”), de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap waarmee Select overleg pleegt dan
wel een overeenkomst aangaat.
3. Algemene voorwaarden: de door Select gehanteerde algemene voorwaarden.
4. Project: de met Select overeengekomen te verrichten werkzaamheden.
5. Overeenkomst: een overeenkomst tussen opdrachtgever en Select ter zake één of meer door Select te verlenen
diensten tegen een door opdrachtgever te betalen prijs.
Artikel 2
Toepasselijkheid
1. Door het sluiten van de overeenkomst verklaart de opdrachtgever deze algemene voorwaarden te kennen en te
aanvaarden.
2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen
schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de algemene voorwaarden van partijen naast elkaar van
toepassing zijn, geldt dat, in geval dat bepalingen in de algemene voorwaarden van Select en opdrachtgever
strijdig zijn, de algemene voorwaarden van Select prevaleren.
3. Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden ook en onvoorwaardelijk voor alle
toekomstige overeenkomsten en aanbiedingen tot overeenkomsten.
4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze algemene voorwaarden en in eventuele (nadere) overeenkomsten ten
behoeve van Select worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Select ingeschakelde
derden door wie Select de overeenkomst geheel of gedeeltelijk laat uitvoeren.
Artikel 3
Offertes en overeenkomsten
Offertes van Select zijn steeds vrijblijvend. Een overeenkomst met Select komt alleen dan tot stand wanneer enerzijds
Select een overeenkomst schriftelijk heeft bevestigd en anderzijds de opdrachtgever de overeenkomst geaccordeerd
en aan Select geretourneerd heeft. Eventuele eerder gemaakte afspraken of toezeggingen die niet schriftelijk door
Select zijn aanvaard, zullen hierdoor automatisch vervallen. Materialen worden pas gereserveerd nadat de offerte
schriftelijk is bevestigd.
Artikel 4
Tarieven
1. Alle prijsnoteringen zijn exclusief BTW, welke afzonderlijk in rekening zullen worden gebracht.
2. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de offerte c.q. overeenkomst geldende
prijzen.
3. Indien zich tussen het tijdstip van offerte en het moment waarop de uit hoofde van de overeenkomst te verrichten
werkzaamheden zijn beëindigd, prijsverhogingen mochten voordoen dan wel grote veranderingen in de
voorwaarden, bijvoorbeeld ten gevolge van verhogingen van rechten en/of accijnzen, loonkosten etc., behoudt
Select zich het recht voor deze verhogingen aan de opdrachtgever in rekening te brengen zodra tenminste drie
maanden zijn verstreken na het sluiten van de overeenkomst. Select zal deze zoveel mogelijk vooraf bekend
maken. Een prijsverhoging geeft opdrachtgever niet het recht om de overeenkomst te ontbinden.
4. Alle door Select gemaakte kosten inzake de door haar verleende werkzaamheden worden aan de opdrachtgever
doorbelast op basis van nacalculatie.
5. Meerwerk dat geen deel van de overeenkomst uitmaakt, zal door Select afzonderlijk aan de opdrachtgever in
rekening worden gebracht. Select zal hiervoor het voor hetzelfde werk in de overeenkomst opgenomen tarief voor
meerwerk hanteren. Bij gebreke van een dergelijk overeengekomen tarief zal zij een marktconform tarief
hanteren.
6. Voor elk project worden minimaal vier aaneengesloten uren per medewerk(st)er van Select per dag in de
projectprijs (door)berekend.
Artikel 5
Facturering en betaling
1. De opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke factuur van Select binnen veertien dagen na factuurdatum te
voldoen. Betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting,
schuldvernieuwing of enige andere rechtshandeling die de betalingsverplichting van de opdrachtgever zou kunnen
beperken of teniet doen. Betaling geschiedt door storting van het bedrag op een door Select aangegeven
bankrekening onder vermelding van het factuurnummer.
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Select heeft het recht om op basis van de goedgekeurde offerte een voorschot van 80% aan opdrachtgever in
rekening te brengen. Deze voorschotfactuur dient een week voor aanvang van het project op de door Select
aangegeven rekening voldaan te zijn. Voor buitenlandse bedrijven brengt Select Catering een voorschot in
rekening van 100%.
3. Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Select aanleiding geeft, is Select
gerechtigd van opdrachtgever te verlangen dat deze zekerheid stelt voor de betaling van haar facturen.
4. Select heeft het recht om, indien een opdrachtgever de overeengekomen betalingsregeling niet nakomt, de
overeenkomst niet uit te voeren c.q. voortijdig te beëindigen. Alsdan wordt de overeenkomst als door de
opdrachtgever geannuleerd beschouwd.
5. Opdrachtgever dient het meerwerk te voldoen op dezelfde wijze als andere facturen en zoals voorzien in deze
algemene voorwaarden.
6. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig betaalt, zal hij vanaf 14 dagen na factuurdatum, zonder
dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist, wettelijke handelsrente c.q. wettelijke rente verschuldigd zijn
over het openstaande bedrag.
7. Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling zal opdrachtgever tevens buitengerechtelijke incassokosten
verschuldigd zijn ter grootte van 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 40,--, onverminderd
de bevoegdheid van Select om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte (buiten)gerechtelijke incassokosten
te vorderen.
8. Select is gerechtigd onbeperkte verrekening toe te passen. Verrekening met een tegenvordering is de
opdrachtgever niet toegestaan behoudens voor zover de betreffende tegenvordering uitdrukkelijk door Select is
erkend dan wel in rechte is vastgesteld.
9. Indien een overeenkomst wordt gesloten tussen Select enerzijds en twee of meer partijen anderzijds, of tussen
Select enerzijds en een tussenpersoon namens een derde anderzijds, dan zijn deze twee partijen dan wel
tussenpersoon en derde onderling hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de overeenkomst.
10. Bijvoegen van een PO-nummers bij de order mag niet leiden tot vertraging van betaling door de opdrachtgever.
Artikel 6
Eigendom
1. Alle serviesgoederen, tafelzilver, tafels, stoelen, linnengoed en andere door gebruiker geleverde nonconsumptieve goederen blijven haar eigendom. Indien voormelde goederen op de werklocatie achterblijven
moeten deze door opdrachtgever ongefrankeerd aan Select retour worden gestuurd.
2. Schade aan of verlies van deze goederen door opdrachtgever, zijn genodigden of medewerkers veroorzaakt
moeten door opdrachtgever aan Select tegen inkoopprijs worden vergoed. Serviesgoederen zijn door Select tegen
verlies en breuk verzekerd.
Artikel 7
Eigendomsvoorbehoud
1. Select behoudt zich het eigendom van geleverde producten voor tot op het moment dat de ter zake verschuldigde
koopsom, inclusief eventuele wettelijk rente, buitengerechtelijke incassokosten en dergelijke, betaald en door
Select geheel ontvangen zijn, ook indien de geleverde producten inmiddels zijn bewerkt of verwerkt in andere
producten.
2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verkopen, te verpanden noch op
enige ander wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen
vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Select zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen.
Artikel 8
Wijziging en annulering
1. Wijzigingen en/of aanvullingen in de overeenkomst komen eerst tot stand na uitdrukkelijk schriftelijke bevestiging
van Select.
2. Een overeenkomst kan door de opdrachtgever worden geannuleerd. Annulering kan uitsluitend schriftelijk
geschieden.
3. Indien de opdrachtgever na totstandkoming van de overeenkomst, deze geheel of gedeeltelijk annuleert of de
data van uitvoering wijzigt, is hij gehouden Select een schadevergoeding te betalen. Deze vergoeding bedraagt
minimaal het hierna genoemde percentage van het begrote eindbedrag vermeld in de overeenkomst:
•
Bij annulering meer dan 120 dagen voor de (eerste) dag van uitvoering is opdrachtgever gehouden 50%
van de aanneemsom aan opdrachtnemer te betalen;
•
Bij annulering 30 dagen of meer voor bedoeld tijdstip is opdrachtgever gehouden 75% van de
aanneemsom aan opdrachtnemer te betalen;
•
Bij annulering minder dan 30 dagen voor bedoeld tijdstip is opdrachtgever gehouden 100% van de
aanneemsom aan opdrachtnemer te betalen.
Voor de berekening wordt uitgegaan van de dag waarop de schriftelijke annulering Select heeft bereikt.
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Indien een voorschot is betaald dat hoger is dan de vergoedingen genoemd in het vorige lid, wordt alleen het
hoogste bedrag in rekening gebracht.
Opdrachtgever blijft volledig aansprakelijk voor kosten voortvloeiende uit door Select in opdracht van
opdrachtgever gesloten huur- en andere overeenkomsten.
Opdrachtgever kan tot zeven werkdagen voor de datum van uitvoering een lager aantal dan het oorspronkelijk
opgegeven aantal gasten doorgeven aan Select. Bedraagt het gecorrigeerde aantal gasten minder dan 25% van
het oorspronkelijke aantal, dan is er sprake van een gedeeltelijke annulering waarop lid 3 van dit artikel van
overeenkomstige toepassing is. In dat geval bepaalt Select de creditering aan de hand van de gegevens vermeld
op de offerte of opdrachtbevestiging. Deze regel is van overeenkomstige toepassing op assortimentswijziging door
opdrachtgever voor de dag van uitvoering. Bij verschijning van meer gasten op de dag van uitvoering dan het
overeengekomen aantal worden de daarmee samenhangende kosten op basis van de gegevens vermeld in de
offerte op opdrachtbevestiging extra in rekening gebracht.
De definitieve invulling van het evenement dient uiterlijk zeven werkdagen voor aanvang van het evenement bij
Select bekend te zijn. Hieronder wordt verstaan: de keuze van opdrachtgever met betrekking tot de culinaire
invulling, dranken, entertainment, audiovisuele apparatuur, meubilair, bloemdecoraties, te huren materialen,
transport etc.

Artikel 9
Uitvoering overeenkomst
1.
De uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en Select is gebaseerd op de door opdrachtgever
aangegeven aard van het evenement, opgegeven aantallen en opgegeven omstandigheden. Indien de opgave van
de opdrachtgever niet overeenkomt met de daadwerkelijke aantallen, omstandigheden of aard van het evenement,
is Select niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen daarvan.
2.
Opdrachtgever staat ervoor in dat Select alle noodzakelijke voorbereidingen tijdig op de locatie kan uitvoeren onder
kosteloze terbeschikkingstelling van de nodige faciliteiten, zoals gas, water en elektriciteit en ruimten tenzij anders
overeengekomen.
3.
Indien opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met Select voortvloeiende verplichting jegens Select
niet nakomt is Select bevoegd om de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten en alle overeenkomsten
met opdrachtgever te ontbinden, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst
benodigd is, een en ander met behoud van het recht op schadevergoeding. In dat geval is al hetgeen
opdrachtgever aan Select verschuldigd is, terstond opeisbaar.
4.
Select is gerechtigd, tenzij anders vermeld in de offerte, zonder bericht en zonder toestemming van opdrachtgever
de opdracht of onderdelen daarvan te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien dit naar het
oordeel van Select een goede en efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert. De opdrachtgever geeft bij
voorbaat toestemming aan Select voor het inschakelen van bedoelde derden.
5.
Select neemt maatregelen om de geheimhouding te verzekeren van alle aan Select ter beschikking gestelde
gegevens en inlichtingen. Select zal zodanige gegevens en inlichtingen niet zonder schriftelijke toestemming van
opdrachtgever aan derden kenbaar maken.
6.
Indien Select eten en drinken, zonder personeel, aflevert bij opdrachtgever, heeft opdrachtgever twee uur garantie
op de kwaliteit van het eten vanaf het moment van aflevering.
7.
Indien opdrachtgever en/of gasten van opdrachtgever eten van locatie meenemen, is dat voor eigen risico van
opdrachtgever en/of zijn gasten.
8.
Select maakt indien nodig gebruik van de bedrijfshulpverleners van opdrachtgever. Opdrachtgever is er dan ook
verantwoordelijk voor dat er voldoende bedrijfshulpverleners op locatie tijdens de partij aanwezig zijn.
9.
Select is gerechtigd doch niet verplicht voor rekening en risico van de opdrachtgever alle maatregelen te treffen, die
zij in het belang van de opdrachtgever noodzakelijk acht. Indien zulks - mede gelet op de aard van de te treffen
maatregelen - redelijkerwijs mogelijk is, zal Select omtrent het treffen van zulke maatregelen voorafgaand overleg
met de opdrachtgever plegen.
Artikel 10
Verhuur van materialen
1.
De bepalingen van dit artikel zijn toepasselijk, indien Select zich verbindt tot verhuur van materialen tot aankleding
van ruimten voor partijen of evenementen, zoals meubilair, linnengoed, glaswerk, serviesgoed, bestek,
keukenmaterialen en andere soortgelijke materialen.
2.
Tenzij uitdrukkelijk met Select overeengekomen is dat de reiniging van gehuurde materialen in de huurprijs is
begrepen, draagt de opdrachtgever er zorg voor dat de gehuurde materialen gereinigd zijn en zich in zuivere staat
bevinden aan het einde van de huurtermijn.
3.
De opdrachtgever heeft, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, niet het recht gehuurde materialen
wederom te verhuren of anderszins in gebruik aan derden af te staan.
4.
De opdrachtgever zal de gehuurde materialen slechts gebruiken overeenkomstig hun normale bestemming. De
opdrachtgever is tegenover Select aansprakelijk voor schade aan de gehuurde materialen ontstaan door elk ander
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gebruik of door onzorgvuldig gebruik van de gehuurde materialen. De opdrachtgever vrijwaart Select voor
aanspraken van derden wegens elk ander gebruik van de gehuurde materialen dan overeenkomstig de normale
bestemming of wegens onzorgvuldig gebruik.
De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade als gevolg van tenietgaan, vermissing of beschadiging van de
gehuurde materialen. De opdrachtgever is verplicht zich bij het in ontvangst nemen van de gehuurde materialen te
overtuigen van het juiste aantal en de juiste hoedanigheid van de gehuurde materialen. Van eventuele gebreken
dient de opdrachtgever bij ontvangst aantekening te doen maken op de afleverbon. Bij gebreke hiervan zal Select
geacht worden de juiste materialen in de overeengekomen aantallen en in zuivere en onbeschadigde staat te
hebben verhuurd. In geval van tenietgaan, vermissing of beschadiging van gehuurde materialen dient de
opdrachtgever aan Select de kosten van vervanging van deze materialen door nieuwe materialen te vergoeden. De
alsdan te betalen vergoeding geschiedt zo veel mogelijk tegen vooraf vastgestelde prijzen.
Select is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van of in verband met het gebruik van de gehuurde
materialen, behoudens in het geval van opzet of grove schuld.
De opdrachtgever zal aan Select de extra kosten verschuldigd zijn welke voor Select ontstaan doordat niet, niet
tijdig of niet geheel is voldaan aan het bepaalde in dit artikel.

Artikel 11
Vergunningen
Indien ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst vergunningen dan wel toestemming van een derde
noodzakelijk blijken, is de opdrachtgever voor het verkrijgen van deze vergunningen verantwoordelijk. Opdrachtgever
verstrekt uiterlijk een week voor de uitvoering van de opdracht schriftelijk bewijs aan Select dat de toestemming verkregen
is. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemming komt geheel voor risico van opdrachtgever.
Artikel 12
Locatie reserveringen
Bij huur van ruimten ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden voor opdrachtgever door Select zijn op de
rechtsverhouding tussen Select en de opdrachtgever eveneens van toepassing de algemene voorwaarden en condities van
de betreffende locatie.
Artikel 13
Consumenten
1.
Indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf,
zullen de bepalingen als vervat in 9.4, 17.1, 16.3, 24.5 en 25.2 niet van toepassing zijn.
2.
Indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zal
de opdrachtgever gerechtigd zijn om de overeenkomst te ontbinden, indien Select gebruik maakt van haar
bevoegdheden als bedoeld in 16.3.
Artikel 14
Veiligheid werknemers en verzekeringen
1. De opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor de veiligheid van de door Select ingeschakelde medewerk(st)er
zodanig als redelijkerwijs in verband met de aard en de strekking van de werkzaamheden gevorderd kan worden.
2. Wordt de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichting niet nagekomen, dan is de opdrachtgever gehouden tot
vergoeding van alle schade die de medewerk(st)er van Select en/of derden dientengevolge lijdt/lijden.
3. Indien een medewerk(st)er als gevolg van het niet nakomen van de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichting
in de uitoefening van zijn/haar werkzaamheden zodanig letsel heeft bekomen dat daarvan de dood het gevolg is,
is de opdrachtgever gehouden jegens de overblijvende echtgeno(o)t(e), kinderen, ouders of anderen die door zijn
arbeid worden onderhouden, verplicht tot volledige schadevergoeding.
4. Opdrachtgever vrijwaart Select te allen tijde tegen aanspraken zoals bedoeld in artikel 7:658 van het Burgerlijk
Wetboek.
5. De opdrachtgever draagt voor eigen rekening en risico zorg voor het afsluiten en in stand houden van de in het
kader van de uit te voeren werkzaamheden benodigde verzekering(en) ten aanzien van de medewerk(st)er van
Select en/of derden en/of de te gebruiken zaken, waarbij de opdrachtgever ervoor zorg draagt dat de
medewerk(st)er van Select en/of derden en/of de te gebruiken zaken meeverzekerd worden en meeverzekerd
blijven. Op eerste verzoek van Select zal de opdrachtgever hiervan de bewijzen overhandigen.
Artikel 15
Opschorting en ontbinding, weigering
1. Select is gerechtigd om, indien zij tot opschorting van de nakoming van de overeenkomst overgaat dan wel deze
overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbindt, terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de
overeenkomst door haar gereserveerde diensten en goederen, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid
moet worden toegekend.
2. Vermelde (leverings)termijnen zullen slechts bij benadering zijn en zullen nimmer als fatale termijn mogen
worden beschouwd, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
3. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met
Select gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, alsmede wanneer
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Select aanwijzingen ontvangt omtrent verminderde kredietwaardigheid van de opdrachtgever, waardoor
gerechtvaardigde twijfel kan ontstaan of deze zijn verplichtingen jegens Select zal kunnen nakomen, en voorts in
geval van (een aanvraag tot) surséance van betaling, (een verzoek tot het uitspreken van een) faillissement,
stillegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, alsook in geval van ondercuratelestelling, van
toepassing verklaring van de saneringsregeling uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of
overlijden - indien sprake is van een natuurlijk persoon - , wordt de opdrachtgever geacht direct in verzuim te zijn
geraakt en is Select gerechtigd om zonder verdere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de
uitvoering van de overeenkomst(en) op te schorten hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat
zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toegekomen
rechten.
In geval van opschorting krachtens lid 3 van dit artikel wordt de in de overeenkomst vastgestelde vergoeding
onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van de opschorting
door Select bespaarde kosten. In geval van ontbinding krachtens het derde lid wordt de overeengekomen
vergoeding - zo geen voorafgaande opschorting heeft plaatsgevonden - onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van
de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van ontbinding door Select bespaarde kosten en is de
opdrachtgever gehouden om het voor omschreven bedrag te betalen.
Het bepaalde in voorgaande leden van dit artikel is tevens van toepassing op hetgeen vermeld is in lid 6 van dit
artikel.
Select behoudt zich het recht voor overeenkomst(en) waarvan inhoud in strijd is met enige wettelijke of andere
van overheidswege gegeven bepaling, te weigeren of te beëindigen, ook indien de overeenkomst reeds mocht zijn
aanvaard of zijn bevestigd.
Select heeft te allen tijde het recht een overeenkomst waarvan de inhoud in strijd is met de goede naam of met
de belangen van Select te weigeren of te beëindigen. Select heeft alsdan het recht op volledige vergoeding van de
gemaakte kosten. Select is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het niet uitvoeren c.q. voortijdig
beëindigen van de overeenkomst.
In geval van niet tijdige betaling van voor invordering vatbare bedragen, onderbreking van betaling, aanvraag van
surséance van betaling, aanvraag van faillissement, ondercuratelestelling van de opdrachtgever of bij liquidatie
van de onderneming van de opdrachtgever zal Select gerechtigd zijn om de overeenkomst alsmede andere nog
uitgevoerde overeenkomsten tussen Select en de opdrachtgever te ontbinden en schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16
Overmacht
1.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Select onafhankelijke
omstandigheid - ook al was hiervan ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien -, die
nakoming van deze overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderd alsmede, voor zover daaronder niet reeds is
begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, een van overheidswege afkondiging van nationale rouw,
werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand, ziekte, pandemie, arbeidsongeschiktheid,
surséance van betaling of faillissement van de door Select ingehuurde derden, storingen in de geregelde aanvoer van
door derden te leveren goederen, waaronder water en elektriciteit en andere ernstige storingen in het bedrijf van
Select of van diens leveranciers en voorts door alle overige oorzaken buiten de schuld van Select ontstaan. Van
overmacht is tevens sprake indien door Select ingehuurde derden een beroep op overmacht kunnen doen.
2.
Indien Select de overeenkomst als gevolg van overmacht niet tijdig, geheel, juist en deugdelijk kan nakomen, is
Select gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste één
maand op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, zonder dat zij tot enige
schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is Select bevoegd en aan het einde daarvan verplicht
te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
3.
Indien één der partijen bij de overeenkomst niet in staat is aan enige verplichting uit die overeenkomst te voldoen, is
hij gehouden de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis te stellen.
Artikel 17
Aansprakelijkheid
1. Select is uitsluitend aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade indien deze is veroorzaakt door
opzet of grove schuld van de directie van Select of haar leidinggevende ondergeschikten. De in dit artikel
opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van werknemers van
Select en/of door deze ingeschakelde derden. Select is voorts nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en
indirecte bedrijfsschade.
2. Select is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect wordt veroorzaakt door wijzigingen in
computerprogrammatuur en computersystemen in verband met bijvoorbeeld ieder schrikkeljaar.
3. Onverminderd het vorenstaande aanvaardt Select geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden
van iedere op enigerlei bij de overeenkomst betrokken derden, noch voor de juistheid van de door deze derden
verstrekte informatie.
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4.

Select draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder
verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.
5. Evenmin is Select aansprakelijk tot betaling van schadevergoeding waarop derden aanspraak mochten maken ter
zake van schending van aan deze derden toekomende rechten, waaronder uitdrukkelijk begrepen de rechten van
industriële en intellectuele eigendom.
6. De opdrachtgever vrijwaart Select voor alle kosten, schade en interessen die voor deze mochten ontstaan als
direct of indirect gevolg van rechtsvorderingen welke door derden, waaronder begrepen de door Select
ingeschakelde/betrokken medewerk(st)er(s) ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen haar worden
ingesteld, wegens handelen en/of nalaten van de opdrachtgever zelf, diens werknemers of ingeschakelde derden;
de opdrachtgever is uit hoofde van de overeenkomst gehouden gevolg te geven aan een oproep van vrijwaring
door Select.
7. Met inachtneming van hetgeen dat in dit artikel bepaald is, is elke vorm van aansprakelijkheid overigens beperkt
tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald. Indien om
welke reden dan ook geen uitkering krachtens de aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere
aansprakelijkheid beperkt tot 25% van het bedrag dat met de overeenkomst is gemoeid tot een maximum van
€ 15.000,--.
8. Op straffe van verval van enig recht op schadevergoeding dient elke schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
binnen twee weken na het ontstaan daarvan aan Select worden gemeld, tenzij de opdrachtgever aannemelijk
maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden
9. Voor schade, in welke vorm dan ook, ontstaan door niet verschijnen en/of ziekte van de medewerkers kan Select
niet aansprakelijk worden gesteld. Select zal haar uiterste best doen zo spoedig mogelijk voor vervanging te
zorgen.
10. Evenmin is Select aansprakelijk voor eventuele toezeggingen, in welke vorm dan ook, die medewerk(st)ers van
Select hebben gedaan jegens de opdrachtgever.
11. De uitsluiting van aansprakelijkheid als het eerste lid van dit artikel bedoeld, geldt niet indien en voor zover Select
het risico van aansprakelijkheid verzekerd heeft en deze verzekering in het betreffende geval daadwerkelijk tot
uitkering komt.
12. Het risico van verlies of beschadiging van de aangevoerde goederen en materialen gaat op opdrachtgever over op
het moment waarop deze zaken aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de
macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derde worden gebracht.
Artikel 18
Transport
1.
Select is niet aansprakelijk voor schade die zou kunnen ontstaan ten gevolge van incidenten tijdens transport vanaf
keukens en magazijnen naar het adres van uitvoering van voor de uitvoering van de order van opdrachtgever
noodzakelijke benodigdheden, behalve wanneer de schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Select,
waaronder begrepen worden personen in haar dienst of door haar voor uitvoering van werkzaamheden
aangenomen.
2.
Tenzij anders wordt overeengekomen is de keuze van het transport aan Select. Opdrachtgever is verplicht alle
maatregelen te nemen voor een snelle lossing van de goederen. Select is niet verantwoordelijk voor de wijze van
opslaan door opdrachtgever. Heeft opdrachtgever verzuimd tijdig maatregelen te nemen tot in ontvangstneming
van de goederen, dan is Select gerechtigd deze goederen voor rekening en risico van opdrachtgever te lossen en op
te slaan waarmee opdrachtnemer aan de leveringsplicht heeft voldaan. Select behoudt zich het recht voor de
goederen in gedeelten te leveren.
3.
Opdrachtgever verbindt zich er tijdig zorg voor te dragen dat de werkzaamheden welke niet behoren tot de
opdracht aan Select, naar de eis van Select zijn verricht en zo tijdig dat het afleveren en het opstellen van de
benodigde inventaris en goederen geen vertragingen ondervinden, dat de toegang tot de ruimten waarin Select
werkt onbelemmerd is en dat in het algemeen het werk ter plaatse een goede en ongestoorde voortgang kan
vinden.
4.
Opdrachtgever geeft Select de ruimte te kunnen werken volgens de wettelijke regels op het gebied van hygiëne,
arbeidsomstandigheden en milieu.
Artikel 19
Intellectuele eigendomsrechten
1. Select behoudt zich al haar intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder met name auteursrechten, ten
aanzien van al hetgeen in verband met de uitvoering van de werkzaamheden aan de opdrachtgever ter
beschikking wordt gesteld en/of geleverd. Opdrachtgever is niet gerechtigd op enigerlei wijze gebruik te maken
van aan Select toebehorende intellectuele eigendomsrechten en het is opdrachtgever ook niet toegestaan om
enige ter beschikking gestelde informatie en kennis geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze (internet en sociale
media daaronder uitdrukkelijk begrepen) te verveelvoudigen en/of openbaar maken en/of te exploiteren en/of ter
kennis van derden te brengen en/of op enige andere wijze aan derden ter beschikking te stellen. Ook zal
opdrachtgever zich onthouden van het doen van enige uitlating omtrent Select richting derden. Bij onderlinge
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overeenkomsten kan worden bepaald dat de opdrachtgever een recht op openbaarmaking en/of verveelvoudiging
verwerft, doch steeds uitsluitend voor het doel waarvoor die overeenkomst is aangegaan en slechts voor het
aantal malen dat is overeengekomen dan wel noodzakelijkerwijs rechtstreeks uit die overeenkomst voortvloeit.
Select is te allen tijde gerechtigd de tijdens de overeenkomst vervaardigde werken van haar naam te voorzien en
desgewenst voor eigen promotionele doeleinden te gebruiken.
Opdrachtgever is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Select, niet bevoegd de uitvoering van
de werkzaamheden door Select en de door haar ingeschakelde derden/medewerk(st)er op film, video, foto dan
wel enige andere toekomstige beelddrager vast te leggen.

Artikel 20
Retentierecht
Select is gerechtigd de afgifte van al hetgeen zij in verband met de uitvoering van de overeenkomst onder zich heeft
op te schorten totdat al haar vorderingen zijn voldaan, dan wel voor voldoening daarvan door of vanwege de
opdrachtgever voldoende zekerheid is gesteld.
Artikel 21
Overdracht
1. De opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en plichten voortvloeiend uit de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijk toestemming van Select.
2. De overeenkomst en deze voorwaarden blijven van kracht indien de onderneming van de opdrachtgever geheel of
ten dele van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert. In voornoemd geval dient de opdrachtgever zulks Select
onverwijld schriftelijk mede te delen.
3. Select is bevoegd de overeenkomst en/of enige daaruit voortvloeiende rechten en/of verplichtingen over te dragen
aan een derde. Voor zover vereist verleent opdrachtgever hiervoor bij voorbaat haar toestemming op grond van
artikel 6:159 BW.
Artikel 22
Aflevering te gebruiken goederen en materialen
1. Aflevering door de opdrachtgever van door Select te gebruiken goederen en materialen dient te geschieden in
duidelijk te onderscheiden eenheden c.q. hoeveelheden waarvan de verpakking zodanig dient te zijn dat zij voor
gebruik en/of verbruik geschikt is, één en ander ter beoordeling van Select.
2. Bij aflevering van door Select te gebruiken goederen en materialen dient Select een gespecificeerde opgave te
ontvangen van de soort der goederen alsmede van de daarbij behorende maten en gewichten.
3. Select aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verschillen tussen aangeleverde, opgegeven, gebruikte en terug
geleverde te gebruiken goederen en materialen.
Artikel 23
Klachten
1.
Klachten kunnen slechts geldend worden gemaakt, indien zij schriftelijk zijn ingediend, een beschrijving van de
grieven bevatten, en binnen acht dagen na levering en/of uitvoering in het bezit van Select zijn, onverminderd het
bepaalde in de volgende leden. Bij gebreke hiervan heeft Select het recht de klacht naast zich neer te leggen.
2.
Select komt uiterlijk veertien dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht daar inhoudelijk op terug.
3.
Uitgangspunt bij klachten is de tussen partijen overeengekomen offerte of opdrachtbevestiging. Kennelijke druk-,
schrijf- en/of telfouten, dan wel onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen binden
Select niet.
4.
Betreft de klacht de kwaliteit of kwantiteit van door Select geleverde etenswaren die bestemd zijn om tijdens een
evenement direct ter plaatse te worden genuttigd, dan kan een klacht slechts geldend worden gemaakt onmiddellijk
bij de levering en wel op een zodanig tijdstip dat Select zich nog van de gegrondheid van de klacht kan overtuigen.
Een klacht behoeft alsdan niet schriftelijk te worden ingediend. Select heeft het recht later ingediende klachten
betreffende de kwaliteit of kwantiteit van bovenbedoelde etenswaren naast zich neer te leggen.
5.
Geringe, in de branche toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit,
afwerking en dergelijke kunnen geen grond voor klachten opleveren.
6.
Klachten geven aan de opdrachtgever niet het recht tot opschorting van betalingsverplichtingen en andere
verplichtingen.
7.
Opdrachtgever is verplicht bij de uitvoering van de verstrekte opdracht te controleren of de uitvoering van de
opdracht overeenkomt met hetgeen opdrachtgever wenst.
8.
Een aantoonbaar gebrek in een onderdeel van de uitvoering van de opdracht geeft opdrachtgever niet het recht de
totale geleverde prestatie af te keuren.
9.
Select aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor tekortkomingen die zijn veroorzaakt of ontstaan door
schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, dan wel door van buiten komende oorzaken.
10.
In geval de klacht een ontvangen factuur betreft, dient deze binnen acht dagen na factuurdatum per aangetekende
brief of ter kennis van Select te worden gebracht. Klachten die Select na het verstrijken van de hier voor genoemde
termijn van acht dagen bereiken, hoeven door Select niet meer in behandeling genomen te worden. Opdrachtgever
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wordt geacht na het verstrijken van de termijn van acht dagen als voornoemd, akkoord te zijn gegaan met de hem
toegezonden factuur.
Artikel 24
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Select en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de met Select gesloten overeenkomsten waarop deze
Voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn dan wel van nadere overeenkomsten welke daarvan het
gevolg zijn, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam, tenzij
Select een andere rechter mocht adiëren.
Artikel 25
Wijziging algemene voorwaarden
1. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden rechtens onverbindend wordt verklaard, laat dit de overige
bepalingen onverlet en worden partijen geacht een geldig vervangend beding te zijn overeengekomen dat het
ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.
2. Select is steeds bevoegd om deze algemene voorwaarden te wijzigen.
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