Algemene Voorwaarden Druif-in
Vergunningen: Druif-in verzorgt geen vergunningen, hiervoor moet u zelf zorg dragen. Doorgaans is het
gebruik van de mobiele wijnbar op eigen terrein vergunningsvrij. Voor festivals en andere evenementen lift
Druif-in mee op de reeds verstrekte ontheffing van de drank- en horecawet. Bij het niet in kunnen zetten
van de mobiele wijnbar door missende vergunningen, zijn de eventuele kosten voor de opdrachtgever en
worden de reeds betaalde gelden niet gerestitueerd.
Offerte: Druif-in verstuurt na het oriëntatiegesprek met de opdrachtgever een offerte op basis van de
besproken wensen. Aan deze offerte kunnen geen rechten ontleend worden tot de offerte in een
boekingsbevestiging is omgezet.
Reserveringen: Eventuele opties worden zonder opdrachtbevestiging (welke ontstaat na aanbetaling van
25% van de offerteprijs) maximaal 48 uur vast gehouden.
Bevestiging opdracht: De opdrachtgever kan de offerte bevestigen door deze digitaal akkoord te geven in
de offerte door het plaatsen van een digitale handtekening.
Betaling: Na aanbetaling van 25% van de offerte is de opdracht definitief, de restantbetaling dient twee
weken voor de uitvoerdatum betaald te zijn. Eventuele kosten die tijdens het evenement gemaakt worden
zoals extra geopende flessen wijn worden achteraf gefactureerd met een vervaltermijn van 10 dagen.
Annulering: Bij annulering na opdrachtbevestiging worden de volgende annuleringskosten gehanteerd:
-

Tot 6 weken voor het evenement: 25% van de offerteprijs
Vanaf 6 en tot 2 weken voor het evenement: 50% van de offerteprijs
Vanaf 2 weken en tot twee dagen voor het evenement: 75% van de offerteprijs
Vanaf 2 dagen voor het evenement: 100% van de offerteprijs

Restanten: Mocht er tijdens het evenement minder gedronken worden dan geoffreerd, worden er geen
kosten gerestitueerd van (bv.) overgebleven wijn. De afgesproken arrangementsprijs en dus betaalde
offerte is de minimale opdrachtprijs, daarover wordt achteraf geen korting verleend.
Parkeren: De Druif-in mobiele bar heeft de volgende afmetingen: H: 258cm X B: 203cm X L: 221cm, er dient
op het terrein voldoende vrije (ook in de hoogte) ruimte te zijn voor het plaatsen van de mobiele bar.
Daarnaast dient er één parkeerplek vrij te zijn voor het trekkende voertuig. Eventuele parkeerkosten komen
voor opdrachtgever.
Doorrijhoogte: De opdrachtgever zorgt voor een minimale doorrijhoogte van 2.60 meter.
Schade: Eventuele schade die aan de wijntrailer ontstaat op terrein van opdrachtgever door toedoen van
zijn/haar gasten is voor rekening van opdrachtgever.
Stroomvoorziening: Opdrachtgever zorgt voor twee vrije stopcontacten van 230 V op maximaal 25 meter
afstand van locatie mobiele wijnbar.

