
ALGEMENE VOORWAARDEN DENNIS COOKING PLACE 

 
(6 juni 2017) 

 
1. Definities 
 
Activiteit: de door Dennis Cooking Place aangeboden producten en diensten, 
waaronder begrepen het geven van kooklessen, kookworkshops en verzorgen van 
catering in de kookstudio van Dennis Cooking Place of op (een andere) locatie. 
 
Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden. 
 
Deelnemer(s): de deelnemers aan een Activiteit van Dennis Cooking Place.  
 
Dennis Cooking Place: de eenmanszaak Dennis Cooking Place. 
 
Huisregels: regels die gelden voor alle deelnemers aan een Activiteit van Dennis 
Cooking Place. 
 
Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Dennis Cooking Place een 
Overeenkomst sluit met betrekking tot de door Dennis Cooking Place te leveren 
producten en/of te verrichten diensten. Onder Klant is verder begrepen de 
organisator, contactpersoon of bevoegd vertegenwoordiger van de organisatie van 
het bedrijf, alsmede alle Deelnemers aan een door Dennis Cooking Place 
georganiseerde Activiteit. 
 
Overeenkomst: de tussen Dennis Cooking Place en de Klant gesloten 
Overeenkomst. 

 
Partij(en): Dennis Cooking Place en/of de Klant. 
 
2 Toepasselijkheid 

 
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle    

Overeenkomsten (waaronder aanbiedingen en onderhandelingen) met 
betrekking tot door Dennis Cooking Place te leveren producten en/of te 
verrichten diensten. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen 
en/of door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden worden door 
Dennis Cooking Place uitdrukkelijk van de hand gewezen.  

2.2 De Klant met wie eenmaal op basis van de onderhavige Algemene 
Voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid 
daarvan op toekomstige en/of vervolgovereenkomsten met Dennis Cooking 
Place. 

2.3 Indien enige bepaling of enig gedeelte van een bepaling van onderhavige 
Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk 
onverbindend is, doet zulks niet af aan de verbindendheid van de 
resterende bepalingen van de Algemene Voorwaarden c.q. van het 
resterende gedeelte van de betreffende bepaling. 
 

3 Totstandkoming Overeenkomst 
 

3.1 Een door Dennis Cooking Place gedaan mondeling of schriftelijk aanbod is 
vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.  

3.2 Overeenkomsten (alsook wijzigingen daarin) komen tot stand door 
schriftelijke of elektronische bevestiging daarvan door Dennis Cooking 
Place.  
 

4 Wijzigingen aantal Deelnemers 
 
4.1 Het door de Klant aan Dennis Cooking Place opgegeven aantal Deelnemers, 

waarop de Activiteit betrekking heeft, is bindend. 
4.2 Tenzij anders is overeengekomen, kan de Klant tot uiterlijk vijf dagen 

voorafgaand aan de Activiteit het aantal Deelnemers verminderen tot een 
door Dennis Cooking Place per Activiteit te bepalen minimum, zonder dat 
Dennis Cooking Place i.v.m. die vermindering een bedrag in rekening zal 
brengen. 

4.3 Tenzij anders is overeengekomen kan de Klant het aantal Deelnemers te 
allen tijde vermeerderen tot een door Dennis Cooking Place per Activiteit te 
bepalen maximum. De levering aan deze (extra) Deelnemers wordt de 
Klant in rekening gebracht tegen de voor die Activiteit overeengekomen 
condities. Ditzelfde geldt indien gedurende de Activiteit blijkt dat Dennis 
Cooking Place voor meer Deelnemers dan voorafgaand overeengekomen 
producten en/of diensten dient te leveren. 

4.4 Wijzigingen dienen schriftelijk of elektronisch te geschieden. Aan 
mondelinge wijzigingen kan de Klant geen rechten ontlenen. 

4.5 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 7.1 
genoemde eindfactuur. 
 

5 Annuleren  
 
5.1 Volledige annulering van de Activiteit tot veertien dagen voor aanvang 

daarvan is kosteloos. 
5.2 Bij volledige annulering van de Activiteit vanaf de veertiende dag t/m de 

achtste dag voor aanvang daarvan wordt 50% van het gereserveerde 
bedrag in rekening gebracht. 

5.3 Bij volledige annulering van de Activiteit vanaf de zevende dag voor 
aanvang daarvan wordt 100% van het gereserveerde bedrag in rekening 
gebracht. 

5.4 Annulering dient schriftelijk te geschieden. Aan mondelinge annulering kan 
de Klant geen rechten ontlenen. 

5.5 De Klant is vrij om kosteloos iemand anders in de plaats te sturen als dit 
wordt doorgegeven aan Dennis Cooking Place. 

5.6 Indien er sprake is van een Activiteit met een open inschrijving behoudt 
Dennis Cooking Place zich het recht voor om bij onvoldoende 
aanmeldingen deze Activiteit niet door te laten gaan. Dennis Cooking Place 
zal dit uiterlijk 48 uur van te voren aan de Klant doorgeven. 
 

6 Verplichtingen Klant op locatie 
 

6.1 De Klant is verplicht ten behoeve van de uitvoering van de Activiteiten op 
locatie alle verlangde medewerking te verlenen en alle benodigde 
voorzieningen te treffen, onder andere, maar daartoe niet beperkt, door 
het zorgdragen voor en/of het ter beschikking stellen van water, licht, 
elektriciteit, koeling, fornuis, parkeergelegenheid, alles voor risico van de 
Klant, tenzij bij Overeenkomst anders is overeengekomen. 

6.2 De Klant dient de Huisregels van Dennis Cooking Place in acht te nemen. 
Deze Huisregels maken onlosmakelijk onderdeel uit van de Overeenkomst 

en deze Algemene Voorwaarden. Voorafgaand aan de Activiteit zullen de 
Huisregels door Dennis Cooking Place aan de Deelnemers ter hand worden 
gesteld, althans zal Dennis Cooking Place naar de Huisregels verwijzen. 
 
 
 

7 Betaling 

 
7.1 Betaling dient plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum van 

de aanbetaling en/of de eindfactuur. 
7.2 Indien een Klant haar betalingsverplichting niet of niet geheel nakomt dan 

is Dennis Cooking Place gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen uit 
hoofde van de Overeenkomst op te schorten. 

7.3 Indien betaling binnen de in punt 7.1 genoemde fatale termijn uitblijft, is 
de Klant zonder ingebrekestelling in verzuim. Vanaf dat moment is de Klant 
over het openstaande factuurbedrag 1,5% rente per maand verschuldigd. 
Tevens komen dan de buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van 
de Klant. De buitengerechtelijke incassokosten betreffen minimaal 15% 
van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 100,- alles te 
vermeerderen met de daarover verschuldigde BTW. 

7.4 Dennis Cooking Place behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om vóór de 
uitvoering van de Overeenkomst (een aan)betaling van de Klant te vragen. 
 

8 Aansprakelijkheid 
 
8.1 Dennis Cooking Place is niet aansprakelijk voor schade van de Klant, 

Deelnemers en/of derden veroorzaakt door de door Dennis Cooking Place 
geleverde producten en/of verrichte diensten, tenzij er sprake is van opzet 
of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Dennis Cooking Place.  

8.2 Dennis Cooking Place is niet aansprakelijk voor letselschade van de Klant, 
Deelnemers en/of derden, alsmede niet aansprakelijk voor schade aan 
kleding of andere eigendommen van de Klant, Deelnemers en/of derden, 
tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van 
Dennis Cooking Place.  

8.3 Dennis Cooking Place is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals 
gevolg- en/of bedrijfsschade van de Klant, Deelnemers en/of derden. 

8.4 Dennis Cooking Place is nimmer aansprakelijk voor schade van de Klant, 
Deelnemers en/of derden als gevolg van het niet naleven van de 
Huisregels en meer in het bijzonder als gevolg van het niet (tijdig) 
voorafgaand aan de Activiteit doorgeven van allergieën en/of andere 
bijzonderheden. 

8.5 Onverminderd de elders in de Algemene Voorwaarden overeengekomen 
uitsluitingen van of beperkingen in de aansprakelijkheid van Dennis 
Cooking Place beperkt tot het opnieuw uitvoeren van de Activiteit, danwel 
tot vergoeding van uitsluitend de directe schade in verband met een 
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst tot 
maximaal de factuurwaarde voor de betreffende Activiteit. 

8.6 In geval de aansprakelijkheid van Dennis Cooking Place in een voorkomend 
geval is verzekerd, is de aansprakelijkheid van Dennis Cooking Place 
beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd. 

8.7 De Klant vrijwaart Dennis Cooking Place voor alle aanspraken van de 
Deelnemers en/of derden, hoe ook genaamd, die verbandhouden met (de 
uitvoering van) de Overeenkomst door Dennis Cooking Place voor de Klant, 
tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van 
Dennis Cooking Place. 

8.8 De Klant is steeds (hoofdelijk, derhalve naast de schadeveroorzakende 
Deelnemers en/of derden) aansprakelijk voor alle schade die Dennis 
Cooking Place lijdt en/of zal lijden door toedoen of nalaten van een/de 
Deelnemer(s), waaronder wordt begrepen het overtreden door de 
Deelnemer(s) van de Huisregels. 
 

9 Overmacht 
 
9.1 In geval van overmacht is Dennis Cooking Place gerechtigd de uitvoering 

van de Overeenkomst voor de duur van de overmacht op te schorten, 
danwel de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder 
rechterlijke tussenkomst en zonder dat Dennis Cooking Place kan worden 
aangesproken tot vergoeding van enige kosten, schade en/of rente. 

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Dennis Cooking Place 
onafhankelijke omstandigheid die de nakoming van de Overeenkomst 
blijvend of tijdelijk verhindert of bezwaarlijk maakt, alsmede in ieder geval 
en niet uitsluitend bij niet en/of niet tijdige levering door toeleveranciers, 
uitval c.q. niet voor handen hebben van apparatuur, ziekte onder het 
personeel van Dennis Cooking Place en/of door Dennis Cooking Place 
ingeschakelde derden, brand, lekkage, diefstal, gebrek aan ingrediënten, 
transportmoeilijkheden en weersomstandigheden.  
 

10 Ontbinding / opschorting 
 

10.1 Dennis Cooking Place is gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder 
rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de Overeenkomst 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 toekomende rechten, in de navolgende gevallen: 
 indien de Klant en/of de Deelnemers niet voldoet/voldoen aan 

enige verplichting die voor hem/hen uit de met Dennis Cooking 
Place gesloten Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden 
en/of de Huisregels voortvloeit; 

 indien goede grond bestaat voor de vrees dat de Klant niet in 
staat is of zal zijn om aan zijn hiervoor genoemde verplichtingen 
jegens Dennis Cooking Place te voldoen. 

10.2 Het is de Klant nimmer toegestaan enige (betalings)verplichting jegens 
Dennis Cooking Place op te schorten, te verrekenen en/of te compenseren. 

 
11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 
11.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Dennis Cooking Place en de Klant is 

Nederlands recht van toepassing. 
11.2 Alle geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de Rechtbank Noord-

Nederland, locatie Groningen. 
 
 
 


