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Algemene voorwaarden     
                                                                

Voorwaarden rond de locatie. 
– De locatie waar het feest doorgaat moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor de mobiele eetwagen 
en bestelwagen. Dit betekent een doorgang van minimum 3m breedte en een hoogte van 4m.

– De locatie moet een vlakke en stabiele bodem hebben. De plaats waar de eetwagen en 
bestelwagen geparkeerd moet worden mag niet hellend zijn. En een lengte hebben van minimum 
12m. Indien de bestelwagen niet bij de eetwagen kan staan moet er nog een lengte voorzien zijn van
6m.

– Indien de eetwagen op de openbare weg moet opgesteld worden, dan is het de klant die de nodige 
documenten aanvraagt bij de plaatselijke gemeente en aan ons kan voorleggen, alsook zorgt de 
klant voor de nodige signalisatie.

– Er dient steeds een elektriciteitsvoorziening aanwezig te zijn van 16A/220V. Een gewoon 
stopcontact, onbelast.

– Wij komen ruim voldoende optijd aan de locatie teneinde de nodige voorbereidingen te treffen. 
Deze tijden zijn afhankelijk van aantal personen, deze tijd zal u ruim voor uw feest weten. 

– De gekozen formule kan tot maximum 2 weken voor het feest gewijzigd worden.

– De artikelen worden niet verpakt en worden ter plaatse geconsumeerd.

– De genodigden komen tot aan de mobiele eetwagen hun bestelling doorgeven en  ophalen. Indien 
een privefeest zouden de gasten kenbaar moeten zijn d.m.v een eetbon en of polsbandje en dit zodat
er geen ongenodigde gasten komen. Wij bedienen niet aan tafel.

– Alle niet verbruikte producten blijven eigendom van Eetwagen.be.

– Alle kosten inzake locatie, signalisatie en elektriciteit zijn voor de rekening van de klant.

2. Voorwaarden ivm betaling. 

– Bij aanvraag van langere aanwezigheid dan voorzien in de formule wordt extra aangerekend. Dit 
laten wij ter voorhand en of op evenement zelf weten (als deze aanvraag op en feest zelf gebeurd)

– Na reservering en bevestiging dient men een voorschot te betalen van 50% van de totaalprijs,

– Het resterende saldo moet ten laatste 5 dagen voor de festiviteit betaald zijn en of cash op zelfde 
dag van evenement en dit alvorens wij opstellen.

– 2 weken voor effectieve feestdatum, nemen wij contact op met de klant om het definitieve aantal 
personen te bevestigen. Dit aantal is de basis waarop de berekening zal gebeuren voor de betaling.

- Bij betalende evenementen, zal er enkel met cash geld (euro's) betaald kunnen worden aan de 
eetwagen, indien met jetons en of bonnetjes, worden deze na het sluiten van de eetwagen 
onmiddellijk door de organisatie in cash geld (euro's) afgerekend
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3. Voorwaarden inzake annulering. 

– Bij annulering van eetwagen op het feest wordt het voorschot niet terug betaald en moet het rest 
bedrag alsnog betaald worden door de aanvragende partij / annuleerder. Bij annulering op festival / 
evenement (waarop klanten zelf voor hun eten moeten betalen aan de eetwagen) zal hier een 
vergoeding moeten betaald worden van minimum 500euro en dit oplopend tot 5.000euro en dit door
de aanvragende partij / annuleerder. Indien dit evenement is georganiseerd door VZW en of andere 
instanties is de aanvragende persoon hier de verantwoordelijke voor. 

4. Voorwaarden van allerlei aard. 

– Alle formules zijn boekbaar vanaf 30 personen (mits aanpassing van prijzen, deze zal opvoorhand
meegedeeld worden).

– Transportkost komt op 125euro bij éénder welke formule, deze kan vermindert of vermeerdert 
worden naargelang het adres van het feest. Deze kost zal opvoorhand meegedeeld worden. 

– Indien Eetwagen.be niet op het afgesproken tijdstip aanwezig is kan er geen enkele betrokken 
partij schadevergoeding eisen.

– Indien Eetwagen.be niet kan aanwezig zijn op een feest door het gevolg van overmacht, 
weersomstandigheden, technische problemen, gezondheidsproblemen, dan kunnen de 
opdrachtgevers geen enkele schadevergoeding eisen.

– Eetwagen.be kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor zwerfvuil, door het nuttigen van hun 
producten.

– Schade aan de mobiele eetwagen en of bestelwagen en of andere materialen aangericht door 
derden tijdens het uitvoeren van een opdracht, zal verhaald worden op de betrokken persoon of 
opdrachtgevers / persoon die het feest / evenement / fuif organiseren

– De opdrachtgever(s) waarbij de mobiele eetwagen wordt opgezet, verklaren zich akkoord met alle
voorwaarden die hier omschreven staan

Eetwagen.be is een onderdeel Publisimo bv


