Algemene voorwaarden Chocoladeproeverij
Reservering en bevestiging:
1. De algemene voorwaarden Chocoladeproeverij worden van kracht zodra mondeling, schriftelijk of
elektronisch een aanvraag is geplaatst.
2. Publiek aangeboden proeverijen waarvan de inhoud reeds vast staat dienen minimaal 4 weken
voor de gewenste datum van uitvoering mondeling, schriftelijk of elektronisch te worden
aangevraagd en bevestigd.
3. Themaproeverijen of proeverijen op maat dienen minimaal 5 weken voor de gewenste datum van
uitvoering mondeling, schriftelijk of elektronisch te worden aangevraagd en bevestigd en zullen
slechts na en in nader overleg worden uitgevoerd.
4. Na aanvraag ontvangt u een schriftelijk of e-mail-overzicht van de aangevraagde/afgesproken
proeverij. Hierin zal de datum, tijd, locatie, duur, aantal deelnemers van de proeverij evenals het
type proeverij, de prijs, wat hierbij is inbegrepen en ook de betalingswijze en betalingstermijn
worden vastgelegd.
5. Zodra u dit overzicht heeft bevestigd zal de proeverij worden uitgevoerd, mits tijdig betaald.
6. Indien het aantal deelnemers op de dag van de workshop minder is dan vastgelegd in het overzicht,
zal dit (i.v.m. inkoop) niet in mindering worden gebracht op de in het overzicht vastgestelde prijs.
Eventuele extra deelnemers kunnen tegen betaling en pas na overleg deelnemen aan de proeverij.

Betaling en Annulering
1. Over betaling en betalingstermijnen zal in onderling overleg worden besloten. Dit zal vermeld
worden in het bovengenoemde overzicht.
2. Annulering is mogelijk tot 3 werkdagen voor aanvang van de proeverij. Ook is het tot die termijn
mogelijk de proeverij te verplaatsen naar een nader af te spreken datum, tijd en locatie, mits de
houdbaarheid van de te gebruiken chocolade en producten dit toe laat.
3. Bij annulering dient 50% van de afgesproken totaalprijs of prijs per persoon voldaan te worden
i.v.m. vooruit gemaakte kosten. Bij het verplaatsen van een proeverij naar een nader af te spreken
datum, tijd of locatie blijft het afgesproken bedrag verschuldigd, eventueel met in rekening te
brengen meerprijs indien de gewijzigde omstandigheden hier aanleiding toe geven.

Overmacht
1. Nolda Straatman, eigenaar van Chocinella, zal haar uiterste best doen de proeverij naar beste
kunnen uit te voeren op de afgesproken datum, tijd en locatie, tenzij sprake is van overmacht,
zoals bijvoorbeeld ziekte, familie-omstandigheden, leveringsproblemen, externe oorzaken buiten
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haar schuld enz. (Overmacht situaties omvatten sowieso de hier genoemde, maar zijn niet beperkt
tot de genoemde lijst.)
2. Indien een proeverij niet kan doorgaan als gevolg van overmacht zal in onderling overleg gekeken
worden naar alternatieve mogelijkheden om de proeverij doorgang te laten vinden.

Aansprakelijkheid
1. Het proeven van chocolade is op eigen risico. De tijdens de proeverij gebruikte producten zijn
geproduceerd door derden en Nolda Straatman eigenaar van Chocinella en de begeleider van de
proeverij fungeert slechts als tussenpersoon.
2. Chocinella erkent geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ziekte of letsel door het gebruik of
nuttigen van geleverde producten, tenzij haar grove schuld of ernstige nalatigheid kan worden
verweten.
3. Chocinella erkent geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ziekte of letsel als gevolg van het niet
opvolgen van aanwijzingen en/of waarschuwingen op geleverde producten. Dit geldt ook voor
geleverde spreekbeurtpakketten.
4. Mogelijke allergieën of overgevoeligheden voor melk, noten of andere in geleverde producten
voorkomende of mogelijk voorkomende stoffen kunnen worden doorgegeven bij reservering,
zodat hier rekening mee gehouden kan worden. Echter ook dan blijft het gebruik of nuttigen van
de aangeboden producten op eigen risico en wordt geen aansprakelijkheid erkend.
5. Indien gewenst wordt u voorafgaand aan het proeven op de hoogte gesteld van de ingrediënten
en allergenen.

Wijzigingen Algemene Voorwaarden
1.Chocinella behoudt zich ten alle tijde het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen.
2. Wijzigingen in de Algemene voorwaarden Chocoladeproeverij zijn pas op u van toepassing nadat
u hiervan op de hoogte bent gesteld.
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