
 
 
El Mundo de las Tapas 

 

Artikel 1 definities 

Opdrachtnemer 

Is El Mundo de las Tapas dat haar bedrijf inzet voor het verlenen van haar diensten. 

 

Opdrachtgever 

De natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap die met opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten. 

 

Overeenkomst 

Een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer terzake een of meer door  opdrachtnemer te verlenen diensten tegen een door 

opdrachtgever te betalen prijs. 

 

Annulering 

De in schriftelijke vorm door opdrachtgever gedane mededeling dat van een of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal 

worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door opdrachtnemer gedane 

mededeling dat een of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk niet verleend zullen worden. 

 

Artikel 2 Toepasselijkheid 

2.1    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door opdrachtnemer met opdrachtgever gesloten overeenkomsten en op alle 

aanbiedingen van opdrachtnemer tot het sluiten van een overeenkomst.  

 

Artikel 3 Aanbiedingen 

3.1    Alle door of namens opdrachtnemer gedane aanbiedingen zijn 14 dagen geldig, tenzij anders vermeld en/of tenzij opdrachtnemer de aanbieding 

binnen die termijn intrekt. Na deze periode vervallen eventuele opties en kan opdrachtnemer de gereserveerde capaciteit aanwenden voor andere 

aanvragen. 

3.2    Een door opdrachtgever verstrekte opdracht of bestelling bindt opdrachtgever. Opdrachtnemer kan een opdrachtbevestiging aan opdrachtgever 

zenden. Maakt opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen na verzending van een opdrachtbevestiging bezwaar tegen de daarin vervatte omschrijving van 

de opdracht, dan wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. 

3.3    Opdrachtnemer is hoe dan ook pas gebonden als zijn schriftelijke aanbieding tijdig is aanvaard, of als hij een opdrachtbevestiging verstuurd 

heeft. Het risico van onduidelijkheden door mondelinge of telefonisch gegeven opdrachten en gedane mededelingen berust bij opdrachtgever. 

3.4    Opdrachtgever kan tot 5 dagen voor de datum van uitvoering een lager aantal dan het oorspronkelijk opgegeven aantal gasten doorgeven aan 

opdrachtnemer. Bedraagt het gecorrigeerde aantal gasten minder dan 50% van het oorspronkelijke aantal, dan is er sprake van een gedeeltelijke 

annulering, waarop artikel 6.1 van overeenkomstige toepassing is. In dat geval bepaalt opdrachtnemer de creditering aan de hand van de gegevens 

vermeld op de offerte of opdrachtbevestiging. 

 

Artikel 4 Prijzen 

4.1    Alle prijzen zijn exclusief B.T.W., tenzij anders vermeld of overeengekomen. Ook alle overige heffingen, welke van overheidswege worden 

opgelegd, komen voor rekening van opdrachtgever. 

4.2    Indien een of meer kostprijsfactoren na de totstandkoming van de overeenkomst een verhoging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd deze 

verhogingen aan opdrachtgever door te berekenen. 

4.3    Een prijsverhoging als bedoeld onder 4.3 geeft  opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden. 

 

Artikel 5 Betaling 

5.1    Tenzij anders overeengekomen dient de betaling te geschieden bij uitvoering van de overeenkomst (“betaling bij levering”) of uiterlijk 8 

werkdagen na factuurdatum. 

5.2    Opdrachtgever kan worden verplicht 50% van de overeengekomen prijs als aanbetaling bij de totstandkoming van de overeenkomst te betalen. 

5.3    Indien opdrachtgever niet binnen 14 dagen na factuurdatum volledig heeft betaald, is  opdrachtgever zonder ingebrekestelling met ingang van de 

datum waarop de betalingstermijn is verstreken tot aan de datum van betaling aan opdrachtnemer over het uitstaande bedrag een rente per 

kalendermaand verschuldigd van 1,5%. Een gedeelte van een maand wordt hierbij voor een volle maand gerekend. 

5.4    Ingeval opdrachtgever in gebreke is aan zijn betalingsverplichtingen of andere verplichtingen te voldoen, is opdrachtgever vergoeding 

verschuldigd van alle kosten die opdrachtnemer moet maken ter verkrijging van voldoening buiten rechte, verder te noemen ‘incassokosten’. Deze 

incassokosten worden gesteld op minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 120,--. Uit het enkele feit dat opdrachtnemer juridische 

bijstand heeft ingeroepen, blijkt de gehoudenheid tot betaling van incassokosten. Daarnaast draagt opdrachtgever de kosten van gerechtelijke 

maatregelen ter verkrijging van voldoening, indien daartoe door opdrachtnemer wordt overgegaan. 

5.5    Opdrachtgever is niet gerechtigd zich te beroepen op verrekening. 

5.6    Eventuele geschillen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever naar aanleiding van door opdrachtgever gedane reclames, dan wel uit anderen 

hoofde, geven opdrachtgever niet het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten, tenzij hij daartoe door de bevoegde rechter uitdrukkelijk is 

gemachtigd. 

 

Artikel 6 Annuleringen 

6.1    Opdrachtgever is niet bevoegd een overeenkomst te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te 

betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien opdrachtnemer 

het aanbod niet onverwijld verwerpt. 

a)      Bij annulering meer dan 30 dagen voor de (eerste) dag van uitvoering is kostenloos. 

b)      Bij annulering 14 dagen of meer voor bedoeld tijdstip is opdrachtgever gehouden 50% van de aanneemsom aan opdrachtnemer te betalen. 

c)      Bij annulering minder dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip is opdrachtgever gehouden 100% van de aanneemsom aan opdrachtnemer te betalen. 

6.2    Annulering kan uitsluitend schriftelijk gebeuren. Voor de berekening van het te betalen bedrag wordt uitgegaan van de dag, waarop de 

schriftelijke annulering opdrachtnemer heeft bereikt. 

6.3    Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor opdrachten die achteraf in strijd blijken met overheidsvoorschriften, dan wel de goede smaak, te 

annuleren, ook indien de opdracht reeds bevestigd is en/of er een begin van uitvoering is gemaakt. Dit geldt ook als een annulering door 

opdrachtgever, en artikel 6.1 is van overeenkomstige toepassing. 

 

Artikel 7 Uitvoering 

7.1    De uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is gebaseerd op de door opdrachtgever aangegeven aard van het 

evenement, opgegeven aantallen, opgegeven plaats en tijdstip van uitvoering en opgegeven omstandigheden. Indien de opgave van opdrachtgever 

niet overeenkomt met de daadwerkelijke aantallen, omstandigheden of aard van het evenement, is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor eventuele 

gevolgen daarvan. 

7.2    Indien opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met opdrachtnemer voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt, heeft 

opdrachtnemer het recht 

de nakoming van alle verplichtingen jegens opdrachtgever 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 opdrachtnemer verschuldigd is, terstond opeisbaar. 

7.3    Indien opdrachtnemer eten en drinken, zonder personeel, aflevert bij opdrachtgever, heeft opdrachtgever 2 uur garantie op de kwaliteit van het 

eten vanaf het moment van aflevering.  

7.4    Opdrachtnemer verstrekt geen detailleerde lijst van de ingrediënten van tapas(-gerechten). Alle gevolgen voortvloeiend uit een intolerantie of 

allergie voor een voedselbestanddeel komen geheel voor verantwoordelijkheid van opdrachtgever.  

7.5    Indien opdrachtgever en/of gasten van opdrachtgever om religieuze redenen, vanwege een voedselallergie of -intolerantie, of om een andere 

reden een speciaal dieet volgen, wordt geadviseerd niet deel te nemen aan een buffet.  

7.6    De tapas en tapasbuffetten, kunnen in grootte van de portie, smaak of uiterlijk verschillen van de visuele en/of tekstuele beschrijving op 

elmundodelastapas.nl. De ingrediënten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving vervangen worden door soortgelijke voedselbestanddelen. 



 
 
7.7    Indien opdrachtgever en/of gasten van opdrachtgever eten van locatie meenemen, is dat voor eigen risico van opdrachtgever en/of zijn gasten. 

 

Artikel 8 Transport en werkomstandigheden 

8.1    Tenzij anders wordt overeengekomen is de keuze van het transport aan opdrachtnemer. Opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te nemen 

voor een snelle lossing van de goederen. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de wijze van opslaan door opdrachtgever. Opdrachtnemer 

behoudt zich het recht voor de goederen in gedeelten te leveren 

 

Artikel 9 Reclamatie 

9.1    De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de goederen opdrachtgever ter beschikking 

worden gesteld respectievelijk de desbetreffende diensten zijn verricht. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit 

van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Bij 

klachten over de kwaliteit van etens- en/of drinkwaren dient opdrachtgever deze binnen 2 uur na  

levering aan opdrachtnemer te melden, zodat opdrachtnemer de gelegenheid heeft de gegrondheid van de klacht te controleren  

en indien mogelijk te verhelpen. Indien de opdrachtgever de geleverde goederen niet volgens de instructies van opdrachtnemer betreffende opslag en 

behandeling heeft behandeld, dan vervalt de mogelijkheid tot reclameren. 

9.2    Eventuele overige gebreken dient opdrachtgever onverwijld, doch binnen 3 werkdagen, aan opdrachtnemer schriftelijk kenbaar te maken. Het 

gebrek dient zo gedetailleerd mogelijk te worden omschreven, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. Opdrachtgever dient 

opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. 

9.3    Indien opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en 

betaling van de overige geleverde goederen en/of te verrichten diensten. Opdrachtgever is verplicht bij de uitvoering van de verstrekte opdracht te 

controleren of de uitvoering van de opdracht overeenkomt met hetgeen opdrachtgever wenst. 

9.4    Een aantoonbaar gebrek in een onderdeel van de uitvoering van de opdracht geeft opdrachtgever niet het recht de totale geleverde prestatie af 

te keuren. 

9.5    Opdrachtnemer 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. 

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid 

10.1  Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen 

vergezellen en/of derden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van opdrachtnemer. 

10.2  Iedere eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer, uit welken hoofde dan ook, is steeds beperkt tot maximaal de overeengekomen prijs van 

de opdracht dan wel, indien dat meer is, het bedrag dat terzake het betreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar van opdrachtnemer 

vergoed wordt. 

10.3  Bedrijfsschade en andere indirecte schade komt niet voor vergoeding in aanmerking. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te 

verzekeren. 

 

Artikel 11 Klachten 

11.1 Opdrachtgever dient klachten over de kwaliteit van etens- en/of drinkwaren binnen 2 uur na levering aan opdrachtnemer te melden, opdat 

opdrachtnemer de gelegenheid heeft de gegrondheid van de klacht eventueel ter plekke te (laten) controleren en indien mogelijk te verhelpen.  

11.2   Eventuele klachten worden door opdrachtnemer slechts in behandeling genomen indien opdrachtgever onmiddellijk bij de constatering de 

gebreken aan opdrachtnemer doorgeeft en daarna binnen 5 werkdagen opdrachtnemer daarvan schriftelijk in kennis heeft gesteld, onder nauwkeurige 

opgave van de aard en de grond der klachten, alsmede wanneer en op welke wijze het gebrek is geconstateerd. 

 

Artikel 12 Eigendom goederen 

12.1   Alle serviesgoederen, tafelzilver, tafels, stoelen, linnengoed en andere door opdrachtnemer ter beschikking gestelde non-consumptieve goederen 

blijven eigendom van opdrachtnemer. Indien goederen van opdrachtnemer achterblijven, moeten deze door opdrachtgever ongefrankeerd aan 

opdrachtnemer geretourneerd worden. Schade aan of verlies van deze goederen door opdrachtgever of zijn genodigden of personeelsleden 

veroorzaakt, moeten door opdrachtgever aan opdrachtnemer tegen kostprijs worden vergoed. 

 

Artikel 13 Overmacht 

13.1  Als overmacht voor opdrachtnemer gelden alle omstandigheden buiten toedoen van opdrachtnemer, waardoor de normale uitvoering der 

overeenkomst wordt verhinderd.  

In geval van overmacht heeft opdrachtnemer het recht, na kennisgeving aan de cliënt, haar verplichtingen tot uitvoering van de overeenkomst, voor 

zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder dat daartoe rechterlijk tussenkomst vereist zal zijn. 

Onder overmacht zal in ieder geval mede begrepen zijn: 

Het geheel of gedeeltelijk uitvallen door welke oorzaak dan ook der installaties benodigd voor de uitvoering van een overeenkomst. 

Belemmerende overheidsbepalingen en verzoeken. 

Storingen in de geregeld aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water en energieleveringen. 

Brand of ongevallen. 

Transportbelemmeringen en uitzonderlijke weersomstandigheden. 

Ieder storing in de geregelde productie. 

Als ook iedere andere niet tot de normale handelsrisico’s te rekenen gebeurtenissen. 

13.2  Bijzondere omstandigheden die stagnatie in de bereiding of verzending veroorzaken, zij het voorzien of onvoorzien, schorten de verplichting tot 

levering van opdrachtnemer voor de duur van deze omstandigheid op. 

 

Artikel 14 Toepasselijk recht 

14.1   Op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

 

Artikel 15 Geschillen 

15.1  Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit of verband houdende met de door opdrachtnemer gedane offertes en de met 

opdrachtnemer gesloten overeenkomsten alsmede alle invorderingen wegens wanbetaling, zullen bij uitsluiting worden gebracht voor de absoluut 

bevoegde rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer, tenzij opdrachtnemer verkiest de vordering in te stellen voor de rechter van de 

woonplaats van opdrachtgever. 

 



 
 
Privacy Statement 

El Mundo de las Tapas Catering 

 

 

El Mundo de las Tapas, kantoor gevestigd aan de Schoolstraat 15C 5911AR Venlo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals 

weergegeven in deze privacyverklaring. 

 

Contactgegevens 

https://www.elmundodelastapas.nl  

Schoolstraat 15C 5911AR Venlo  

Tel.: 06 23039294 

D. Schelberg is de Functionaris Gegevensbescherming van El Mundo de las Tapas Hij is te bereiken via info@elmundodelastapas.nl 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

El Mundo de las Tapas verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

- Voor- en achternaam 

- Adresgegevens 

- Telefoonnummer 

- E-mailadres 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming 

hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij 

de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er 

van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via 

info@elmundodelastapas.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

El Mundo de las Tapas verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- Het afhandelen van uw betaling 

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 

- Om goederen en diensten bij u af te leveren 

- El Mundo de las Tapas verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze 

belastingaangifte. 

 

Geautomatiseerde besluitvorming 

El Mundo de las Tapas neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het betreft besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen 

kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens 

(bijvoorbeeld een medewerker van El Mundo de las 

Tapas) tussen zit. El Mundo de las Tapas gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Microsoft Word, Adobe Acrobat en Webmail van 

Hosting2Go. 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

El Mundo de las Tapas bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden 

verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar voor persoonsgegevens. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

El Mundo de las Tapas verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze 

overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een 

bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde 

niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. El Mundo de las Tapas blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

El Mundo de las Tapas gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is 

een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij 

gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en 

onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook 

kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies 

meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor 

de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door El Mundo de las Tapas en heeft u het 

recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een 

computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, 

gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens 

sturen naar info@elmundodelastapas.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw 

identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de 

strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We 

reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. El Mundo de las Tapas wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om 

een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

El Mundo de las Tapas neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, 

ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er 

aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@elmundodelastapas.nl 

https://www.elmundodelastapas.nl/
mailto:info@elmundodelastapas.nl
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

