
	
algemene voorwaarden 

 
bevestiging van de offerte 
 

- Onze prijzen zijn geldig vanaf 25 personen en zijn exclusief 6%, 12% of 
21%BTW 

 
- Het vastleggen van een optie van een feest kan enkel na het verkrijgen van 

een offerte, gevolgd met een duidelijke bevestiging per mail binnen de 5 dagen 
na het verkrijgen van de offerte. Soms is het mogelijk dat er meerdere 
aanvragen zijn op éénzelfde datum. Wie eerst een offerte bevestigt op een 
datum, heeft de datum. Niet bevestigd na 5 dagen na het verkrijgen van de 
offerte? Je optie en de offerte vervalt automatisch.  

 
- De exacte aantallen dienen uiterlijk 9 dagen voor aanvang van het feest 

doorgegeven te worden. Het afvallen van aantallen binnen deze laatste 9 dagen  
worden niet in mindering gebracht. 

 
 

annuleren of feest verzetten 
 

- We werken niet met een voorschot (tenzij specifiek op vraag van de klant), 
maar met een annulatiekost. Deze annulatiekost bedraagt 50% van het 
offertebedrag na bevestiging, of 100% van het offertebedrag indien de 
annulatie binnen de 14 dagen voor aanvang van het bevestigde feest valt.  

 
- Het verzetten van een feest na bevestiging kan kostenloos tot 30 dagen voor 

aanvang van het feest. Indien het feest verzet dient te worden binnen deze 



periode van 30 dagen zal er een onkostenvergoeding aangerekend worden van 
15% van het offertebedrag ongeacht welke reden, uitgezonderd door 
onderstaande alinea. 
 

- Covid-19: indien het door nieuwe maatregelen, genomen door de overheid, niet 
meer mogelijk is om jullie feest te laten doorgaan kan dit kostenloos verzet 
worden naar een andere datum wegens overmacht. ongeacht in welke periode 
dit voor het feest valt.  
Het feest hierdoor annuleren valt echter onder onze algemene voorwaarden. 

 
- Covid-19: annuleren of verzetten, ongeacht welke reden, in een periode die het 

door de overheid gemaakte maatregelen mogelijk maakt om het feest te laten 
doorgaan valt onder onze algemene voorwaarden en zal niet aanschouwd 
worden als overmacht. 
 

- Annulatie door Rook en vee: in geval van overmacht hebben we het recht onze 
verplichting gedeeltelijk of volledig te annuleren zonder dat hierbij 
gerechtelijke tussenkomst vereist zal zijn.  
 

 
benodigdheden op werkplek 

 
we dienen steeds voldoende plaats te hebben op locatie voor zowel de 
aanvoer, uitvoering en opruim.  
Doorgang: 2,5m breedte doorgang, een harde ondergrond, en de plaats waar we 
dienen te staan moet vlot bereikbaar zijn met onze camionette + smoker (12 
meter lengte in totaal) 
Opstelling: onze opstelling is 5 x 5,5 meter 
Vergunningen: indien het feest op een openbare plaats zal doorgaan dient de 
opdrachtgever te zorgen voor een vergunning van de stad/gemeente. Deze 
dient steeds op voorhand per mail doorgestuurd te worden, eventuele boetes 
voortvloeiend van een inbreuk hiervan zijn voor rekening van de 
opdrachtgever. 



 
zakelijke info 
 

de website www.rookenvee.be is eigendom van Droge Pickles BVBA met als BTW nummer BE0674 
816 429. Door het gebruiken van onze website gaat u akkoord met onze algemene 
voorwaarden hierboven beschreven.  
Onze algemene voorwaarden kan u terugvinden op onze website, alsook als onderaan onze 
offertes. De info (tekst, afbeeldingen,...) op onze website zijn als informatief bedoeld en kan 
niet aansprakelijk gesteld worden voor schadeclaims ten gevolge van onjuiste of 
onvolledige informatie. We sluiten alle aansprakelijkheid uit voor elke vorm van schade die 
ontstaat door het gebruik van onze website of de publieke/vertrouwelijke informatie ervan. 
 
Elk gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken op onze website, in de breedste zin, 
mag niet worden gebruikt, tenzij na toestemming van Droge Pickles BVBA. 
We behouden ons het recht om ten allen tijde wijzigingen door te voeren, aan te passen of 
te verwijderen. 
 

 
 

‘Rook en vee’ 
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