Gregshomefood

teewisstraat 15
3665 oudsbergen
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gregshomefood@gmail.com
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OFFERTE Q220066

Datum: 02-03-2022 Vervaldatum: 01-04-2022
Omschrijving
basic BBQ
Beste,
Dit bbq pakket bestaat uit volgende zaken:
- witte worst
- mijnwerkersspek
- sate
De saladebar bestaat uit:
- sla
- tomaten
- komkommer
- geraspte wortelen
- aardappelsalade
- gekookte eitjes
Extra opties hierbij zijn:
- scampi brochette 5€pp
- vispannetje 4.5€pp
Deze prijs is exclusief bakken
- Bakken tot 50 deelnemers 50€ /uur vanaf het moment dat we vertrekken tot
we terug zijn
- Vanaf 50 - 100 deelnemers 25€ vanaf het moment dat we vertrekken tot we
terug komen
- Vanaf 100 personen gratis
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Aantal

Eenheidsprijs

BTW

1

€ 14,29

12%

Omschrijving
pakket 1

Aantal

Eenheidsprijs

BTW

1

€ 16,96

12%

1

€ 14,88

21%

Dit bbq pakket bestaat uit volgende zaken:
- gemarineerde kipfilet
- mijnwerkersspek
- spareribs
De saladebar bestaat uit:
- sla
- tomaten
- komkommer
- geraspte wortelen
- aardappelsalade
- gekookte eitjes
Extra opties hierbij zijn:
- scampi brochette 5€pp
- vispannetje 4.5€pp
Deze prijs is exclusief bakken
- Bakken tot 50 deelnemers 50€ /uur vanaf het moment dat we vertrekken tot
we terug zijn
- Vanaf 50 - 100 deelnemers 25€ vanaf het moment dat we vertrekken tot we
terug komen
- Vanaf 100 personen gratis bakken
vegie bbq
Zelfde groenten garnituren als de andere concepten enkel het vlees word
vervangen door:
- Veggie burger
- Veggie braadworst
- Beetroot butcher burger 100% vegan
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Omschrijving
pakket 2
Dit bbq pakket bestaat uit volgende zaken:
- Kipfilet gemarineerd
- spareribs
- varkensbrochette gemarineerd
De saladebar bestaat uit:
- sla
- tomaten
- komkommer
- geraspte wortelen
- aardappelsalade
- gekookte eitjes
- pastasalade
- witte kool met curry
- pastasalade
- koolsalade
Extra opties hierbij zijn:
- scampi brochette 5€pp
- vispannetje 4.5€pp
Deze prijs is exclusief bakken
- Bakken tot 50 deelnemers 50€ /uur vanaf het moment dat we vertrekken tot
we terug zijn
- Vanaf 50 - 100 deelnemers 25€ vanaf het moent dat we vertrekken tot we
terug komen
- Vanaf 100 personen gratis
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Aantal

Eenheidsprijs

BTW

1

€ 19,01

21%

Omschrijving
pakket luxe
Dit bbq pakket bestaat uit volgende zaken:
- kipfilet gemarineerd
- steak
- scampi brochette
- sate
De saladebar bestaat uit:
- sla
- tomaten
- komkommer
- geraspte wortelen
- aardappelsalade
- gekookte eitjes
- pastasalade
- koolsalade
- witte kool met curry
- mediteraanse salade
Extra opties hierbij zijn:
- scampi brochette 5€pp
- vispannetje 4.5€pp
Deze prijs is exclusief bakken
- Bakken tot 50 deelnemers 50€ /uur vanaf het moment dat we vertrekken tot
we terug zijn
- Vanaf 50 - 100 deelnemers 25€ vanaf het moent dat we vertrekken tot we
terug komen
- Vanaf 100 personen gratis
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Aantal

Eenheidsprijs

BTW

1

€ 20,66

21%

Omschrijving

Aantal

Eenheidsprijs

BTW

1

€ 41,32

21%

1

€ 6,20

21%

1

€ 6,20

21%

huur borden en bestek
de huurprijs van borden en bestek bedraagt 2.5€ pp per gang

1

€ 2,07

21%

ijsjes assortiment

1

€ 4,91

12%

vip luxe
Dit pakket bestaat uit:
- filet pure
- scampi
- gamba's
- lamscare
- zalmfilet
Ons groentenbuffet bevat voplgende zaken:
- griekse salade
- pastasalade
- gemende salade
- koolsalade
- griekse witte kool
- tomaten
- komkommers
- 1/2 perzik
brood boter en sauzen zijn natuurlijk ook in de prijs inbegrepen
exlusief bakken

kids
Keuze uit 2 stuks per kind:
- witte worst
- kipfilet
- hamburger
- chippolatta
kids
Keuze uit 2 stuks per kind:
- witte worst
- kipfilet
- hamburger
- chippolatta

we hebben ene mooi assortiment ola ijsjes ( dus voor ieder wat wils)
waar de mensen zelf ui de diepvries kunnen komen grabbelen
prijs is ongeacht hoeveel ijsjes de gasten nemen
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Omschrijving
desserten buffet

Aantal

Eenheidsprijs

BTW

1

€ 16,07

12%

1

€ 12,50

12%

bestaande uit volgende zaken:
- fruitsalade
- chocolademousse
- mini eclairs
- mini soesjes
- gebak
- dessert glaasjes

chocolade fontein
heerlijk chocolade fontein met volgende zaken:
vers fruit :
- aardbeien
- druiven
- ananas
- meloen
- marshmellows
- vingerkoeken
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Omschrijving
Frieten

Aantal

Eenheidsprijs

BTW

1

€ 9,82

12%

1

€ 6,70

12%

1

€ 6,00

21%

- frieten met saus
- cervela
- frickandel
- bitterballen
- boulet
- sito
- stoofvlees
- videe
- goulash
dit is een all you can eat concept uren dat we open blijven zijn natuurlijk te
bespreken
dit alles excl transport & personeel
deze prijs is exclusief bakken:
- bakken tot 50 deelnemers 50€ /uur vanaf het moment dat we vertrekken tot
we terug zijn
- vanaf 50 - 100 deelnemers 25€ vanaf het moent dat we vertrekken tot we
terug komen
- vanaf 100 personen gratis
kinder frieten all you can eat
dit is dezelfde formulle als voor volwassenen maar dan voor kinderen,
als we kids formulles hebben nemen we steeds kip vingers of nuggets mee

rauwkost borden op de tafels
we plaatsen rauwkost:
komkommerstaafjes
wortels taafjes
bloekoolroosjes
radijses
met dipsaus op de tafels of statafels
dit steeds in overleg met de klant naar hoeveelheden en aantal stuks
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Omschrijving

Aantal

Eenheidsprijs

BTW

1

€ 5,00

12%

1

€ 12,50

12%

frituurhapjes
heerlijk assortiment frituurhapjes met sauzen

1

€ 5,00

12%

cocktail glaasjes

1

€ 15,00

6%

bladerdeeg hapjes
een aasortiment bladerdeeghapjes 4 st per persoon
dit kan ons rondgebracht worden of door jullie steeds op voorhand te
bespreken
tapas
heerlijke tapas
olijfjes
gedroogde tomaten
tappenades
italiaanse ham
broodstengels om te dippen
gevulde pepers

heerlijke coktail glaasjes met verschillende vullingen 3 stuks pp
keuze uit 6 soorten
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Omschrijving
receptie formulle 2u
assortiment bestaande uit:
bladerdeeghapjes
frituurhapjes
mini pizza
koude pasta salade

pasta buffet
u heeft de keuze uit 3 soorten pasta
-penne
- spirelli
- farfalle

keuze uit 3 soorten saus op afspraak van tevoren

Bolognaise
carbonara
ham & kaas
vegetarisch zuiderse groenten
kip met spinazie en ricotta
scampi meerkost van 5€pp
de gasten hebben de keuze tussen de 3 soorten pasta.
9/14

Aantal

Eenheidsprijs

BTW

1

€ 18,00

12%

achteraf kunnen ze nog kliezen welke garnituren ze wensen
peterselie
gefrituurde uitjes
gemalen kaas
parmesan
gedroogde tomaten
dit zal voor hen klaar staan dat ze dit zelf kunnen opscheppen

transport kosten te bespreken

1

alsook de huurkosten van de bainamrie en kommen zijn bespreekbaar

pasta buffet met foodtruck
u heeft de keuze uit 3 soorten pasta
-penne
- spirelli
- farfalle
keuze uit 3 soorten saus op afspraak van tevoren

Bolognaise
carbonara
ham & kaas
vegetarisch zuiderse groenten
kip met spinazie en ricotta
10/14

€ 17,00

21%

scampi meerkost van 5€pp
de gasten hebben de keuze tussen de 3 soorten pasta en kunnen dan kiezen welke saus,
achteraf kunnen ze nog kliezen welke garnituren ze wensen
peterselie
gefrituurde uitjes
gemalen kaas
parmesan
gedroogde tomaten
dit zal voor hen klaar staan dat ze dit zelf kunnen opscheppen

dit is een all you can eat formulle en we blijven open zolang jullie wensen
personeelskost tot 50 personen 50€ per uur vanaf het moment dat we vertrekken tot we
1 terug thuis€zijn
20,09
vanaf 50 personen 30€ per uur vanaf het moment dat we vertrekken tot we terug thuis komen
vanaf 100 personen 15€ per uur vanaf het moment dat we vertrekken tot we terug thuis zijn
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12%

Omschrijving

Aantal

pizza
pizzaconcept:
we komen naar u, we maken een assortiment van volgende pasta's
deze worden in stukken gesneden en uitgedeeld

we hebben standaart volgende pizza

margaritta
hawai
kip
vegie met zuiderse groenten
tonijn
indie de mensen achteraf wensen een ander combinatie te maken met de
garnituren dat we bij hebben geen enekl probleem.

de tijd dat we geopend blijven is in samenspraak met de klant op voorhad af
te spreken
deze prijs is exclusief bakken
bakken tot 50 deelnemers 50€ /uur vanaf het moment dat we vertrekken tot
we terug zijn
vanaf 50 - 100 deelnemers 25€ vanaf het moent dat we vertrekken tot we
terug komen
vanaf 100 personen gratis
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Eenheidsprijs

BTW

1

13/14

€ 19,00

21%
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Totaal excl.:

€ 309,18

12% btw op € 141,84

+ € 17,02

21% btw op € 152,34

+ € 31,99

6% btw op € 15,00

+ € 0,90

Totaal te betalen:

€ 359,09

Wij hopen u bij deze voldoende te hebben geïnformeerd. Deze offerte is geldig tot 01-04-2022.
Beste,

kunnnen jullie deze formulles op de website zetten?
de bbq, pasta, hapjes & dessert mogen ook bestelbaar gezet worden 48u op voorhand
duidelijk alles met de vermelding alles is mogelijk heeft u liever een ander formulle of concept gelieve deze dan vi
de contact knop even aan te vragen.
deze knop hier dan ook inzetten
Handtekening klant
Gelezen en goedgekeurd
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ALGEMENE
VOORWAARDEN
ALGEMENE VOORWAARDEN BVBA GREGORY AELBRECHT – Gregshomefood
1.TOEPASSING
1.1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke dienst en/of elke prestatie die wordt verleend, en op elk werk dat wordt
uitgevoerd, hierna omschreven als de ‘opdracht’, door GregoryAelbrecht.BVBA en/of haar aangestelden, alsook op de facturen.
1.2. De algemene voorwaarden die voorkomen op de stukken van medecontractanten zijn niet tegenstelbaar aan GregoryAelbrecht BVBA ,
met uitzondering van deze gevallen waarin GregoryAelbrecht BVBA daartoe voorafgaand, schriftelijk en uitdrukkelijk instemt.
1.3. De aanvaarding van een opdracht door GregoryAelbrecht BVBA, op welke wijze ook, houdt geen aanvaarding in van de algemene of
verkoopsvoorwaarden van de medecontractant.
2.OPDRACHT/ANNULATIE
2.1. Elke opdracht, door de medecontractant toevertrouwd aan GregoryAelbrecht BVBA, dient schriftelijk en uitdrukkelijk te worden
aanvaard door GregoryAelbrecht BVBA of haar aangestelde, en dit uiteraard in zoverre de termijn tussen het geven van de opdracht en de
uitvoering ervan dit toelaat.
2.2. GregoryAelbrecht BVBA is slechts gehouden tot een reservatie van uitvoering van de opdracht na ontvangst van een voorschot van 50%
(van de waarde van de opdracht), tenzij anders overeen gekomen. Alsook de start van de opdracht zal pas worden uitgevoerd na de ontvangst
van het volledige verschuldigde bedrag.
2.3. Bij gedeeltelijke en/of volledige annulatie door de medecontractant na de aanvaarding van de opdracht door GregoryAelbrecht BVBA.,
is de medecontractant gehouden tot betaling van een vaste vergoeding van 50 % van het bedrag dat overeenstemt met de waarde van de
opdracht, onverminderd het recht van GregoryAelbrecht BVBA om een hogere vergoeding te vorderen voor de werkelijk geleden schade die
zij bewijst.
2.4. Bij gedeeltelijke en/of volledige annulatie van de opdracht minder dan 1 week voor de voorziene uitvoering ervan, is de medecontractant
gehouden tot betaling van het integrale bedrag dat overeenstemt met de waarde van de opdracht, onverminderd het recht van
GregoryAelbrecht BVBA om een hogere vergoeding te vorderen voor de werkelijk geleden schade die zij bewijst.
3.OFFERTES/PRIJZEN
3.1. De offerte, prijsopgave, voorcalculatie of vergelijkbare mededelingen opgemaakt door GregoryAelbrecht BVBA zijn 2 maand geldIg
vanaf de datum van opmaak, behoudens wanneer er een andere termijn op de offerte wordt voorzien, of wanneer de termijn van ge ldigheid
door GregoryAelbrecht BVBA uitdrukkelijk en schriftelijk wordt verlengd,
3.2. De prijzen voor een opdracht, die worden vermeld op een offerte, prijsopgave, voorcalculatie, orderbevestiging of vergelijkbare
mededelingen, zijn enkel ter informatieve titel en kunnen worden herleid of vermeerderd naargelang de omvang en complexiteit van de
opdracht, alsook naar gelang de tijd die verstrijkt tussen het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering ervan. GregoryAelbrecht BVBA
behoudt zich steeds het recht voor om de prijzen te herrekenen op basis van de op dat ogenblik geldende marktprijzen. Dit alles tenzij anders
uitdrukkelijk wordt vermeld.
3.3. Volgende BTW-tarieven zijn van toepassing op de opdrachten die worden uitgevoerd door GregoryAelbrecht:
– 6 % bij levering of afhaling van gerechten.
– 12% bij levering van gerechten met bediening
– 21 % op dranken, leveringskosten, huren materiaal e.d..
– 21 % op de opdracht in zijn totaliteit wanneer bediening is inbegrepen.

3.4. GregoryAelbrecht BVBA heeft bij gebreke aan specificatie, voorafgaandelijk uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen, steeds de
vrije keuze in de uitvoering van de opdracht en de keuze van de materialen, producten en/of ingrediënten, alsook in de keuze van de personen
die de opdracht uitvoeren, en dit zonder dat deze keuzes aanleiding kunnen geven tot een prijsvermindering.
3.5. Eventuele bijkomende prestaties/diensten/opdrachten worden uitgevoerd aan de gangbare éénheidsprijzen of het in voege zijnde uurloon.
3.6. Vertragingen bij de uitvoering van de opdracht, dewelke hun oorzaak niet vinden bij GregoryAelbrecht BVBA, zullen aanleiding geven
tot het in rekening brengen van kosten (aan de gangbare éénheidsprijzen en het in voege zijnde uurloon) en dit ten laste van de
medecontractant. Het voormelde tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
3.7. Verplaatsingen worden aangerekend tegen de gangbare eenheidsprijzen zoals in de offerte vermeld. Uurlonen worden gerekend van bij
het vertrek en tot aan de terugkomst. Dit behoudens wanneer schriftelijk en uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
4. AANVAARDING
4.1. Er is aanvaarding van de uitvoering van de opdracht zonder voorbehoud indien de medecontractant niet onmiddellijk bij kennisname van
een gebrek in de uitvoering of wanprestatie GregoryAelbrecht BVBA daarvan op de hoogte stelt én bovendien binnen de acht dagen na het
uitvoeren van de opdracht de bezwaren bij aangetekend schrijven toelicht.
6. GOEDEREN/LEVERING/RISICO
6.1. Bij de uitvoering van de opdracht kan GregoryAelbrecht BVBA gebruik maken van eigen of door derden ter beschikking gestelde

goederen (bijvoorbeeld tafels, stoelen, meubilair, decoratie, servies, apparaten,….), hierna ‘de goederen’, en dit op kosten van de
medecontractant aan de gangbare prijzen, behoudens wanneer schriftelijk en uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
6.2. De medecontractant is gehouden de goederen in ontvangst te nemen (en desgevallend te stockeren) wanneer deze aan hem, na
voorafgaande verwittiging van levering, ter beschikking worden gesteld. Bij onmogelijkheid tot het in ontvangst nemen door de
medecontractant, zullen de goederen op kosten en op risico van de medecontractant worden gestockeerd, daarin begrepen de
verplaatsingskosten en uren aan gangbare éénheidsprijzen of het in voege zijnde uurloon.
6.3. De medecontractant staat, bij levering van de goederen door GregoryAelbrecht BVBA of bij levering van een derde met het oog op het
aanwenden ervan bij het uitvoeren van de opdracht, in het voor het (veilig en naar behoren) stockeren van de goederen. De med econtractant
draagt het risico vanaf de levering.
6.4. De goederen die worden geleverd worden bij levering door de medecontractant onmiddellijk nagezien, en dit voor wat betreft de
kwaliteit en kwantiteit. Bij gebreke aan bezwaren die worden geuit binnen de 24 uur na levering, worden de goederen geacht te zijn aanvaard
door de medecontractant.
7. BEPERKINGEN/ AANSPRAKELIJKHEID
7.1. De verbintenissen van GregoryAelbrecht BVBA zijn inspanningsverbintenissen en geen resultaatsverbintenissen.
7.2. GregoryAelbrecht BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet naleven van de verplichtingen in geval van overmacht,
daarin onder meer begrepen de substantiële ontwrichting van het verkeer, oproer, oorlog, en aanhoudend storm of vriesweer.
7.3. GregoryAelbrecht BVBA is niet aansprakelijk voor: diefstal/verlies van of schade aan goederen die haar door de medecontractant of
derden werden toevertrouwd of die aanwezig zijn op de plaats waar de opdracht wordt uitgevoerd, en dit ongeacht de oorzaak of de aard van
het verlies of de schade. schade die het gevolg is van een gebrek in/aan de goederen die worden aangewend bij de uitvoering van de
opdracht, schade die het gevolg is van het oneigenlijke gebruik van goederen op aangeven van de medecontractant of deze zijn aangestelde,
schade die het gevolg is van een gebrek of fout in het door derden en/of de medecontractant of diens aangestelde aangeleverde materiaal of in
de door hem/haar verrichte voorbereidende werkzaamheden.
7.4. De eventuele aansprakelijkheid in hoofde van GregoryAelbrecht BVBA is in elk geval beperkt tot het te facturen bedrag (excl. BTW)
voor de overeenkomst die ter zake werd gesloten. Bovendien kan GregoryAelbrecht BVBA. enkel aansprakelijk worden gesteld voor de
directe schade die het gevolg is van de zware fout en/of opzet in haren hoofde.
7.5. De medecontractant vrijwaart GregoryAelbrecht BVBA tegen elke verhaal van derden. De medecontractant zal bovendien de toegang tot
de plaats van uitvoering en/of levering verbieden aan derden, en dit tijdens de gehele duur van uitvoering van de opdracht.
7.6. De medecontractant treft, indien nodig, alle noodzakelijke voorzieningen/maatregelen opdat de plaats waar de opdracht moet worden
uitgevoerd naar behoren kan worden bereikt, en de uitvoering op een veilige manier en naar behoren en volgens de regels van d e kunst kan
gebeuren. De medecontractant machtigt GregoryAelbrecht BVBA om de nodige maatregelen te (laten) nemen op kosten van de
medecontractant, wanneer wordt vastgesteld dat de voormelde voorzieningen/maatregelen niet of niet naar behoren werden genomen.
8. FACTURATIE, BETALING EN EIGENDOMSVOORBEHOUD.
8.1. De medecontractant is gehouden tot betaling over te gaan bij de start van de opdracht en/of het verlaten van de plaats van (gedeeltelijke)
uitvoering ervan, en dit tegen afgifte van het nodige BTW bewijsdocument.
8.2. De facturen zijn betaalbaar te Oudsbergen en binnen zeven dagen na factuurdatum (tenzij anders overeen gekomen), en dit zonder aftrek
van enige korting en zonder mogelijkheid tot schuldvergelijking.
8.3. Ingeval van niet betaling van de factuur op haar vervaldag, zal het bedrag automatisch en zonder ingebrekestelling vermeerderd worden
met de verwijlintresten vastgesteld overeenkomstig GregoryAelbrecht BVBA en met 10 % als forfaitaire vergoeding voor de
buitengerechtelijke invorderingskosten en contractuele schade, met een minimum van 150,00 EUR.
8.4. Het niet betalen van een factuur uiterlijk op haar vervaldag maakt alle schuldvorderingen van GregoryAelbrecht BVBA onmiddellijk
opeisbaar, en geeft GregoryAelbrecht BVBA de mogelijkheid om de nog lopende overeenkomsten te schorsen, zonder dat dit aanleiding kan
geven tot enige vergoeding.
8.5. Klachten met betrekking tot facturen dienen te worden gemeld binnen de zeven dagen na factuurdatum en bij aangetekend schrijven.
8.6. De medecontractant kan een klacht niet als reden doen gelden om zijn betalingen op te schorten of uit te stellen
9.ONTBINDING
9.1.Gregshomefood BVBA heeft het recht om –op elk ogenblik- van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling elke
overeenkomst te ontbinden indien de opdrachtgever één of meerdere verplichtingen niet zou nakomen, in staat van faillissement wordt
verklaard, in staat van vereffening verkeert of deze zijn vermogen het voorwerp uitmaakt van een beslag.
9.2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden in toepassing van het art. 9.1 van de algemene voorwaarden, heeft GregoryAelbrecht BVBA
recht op een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat overeenstemt met de waarde van de opdracht, onverminderd het recht
van GregoryAelbrecht BVBA om een hogere vergoeding te vorderen voor de werkelijk geleden schade die zij bewijst, en onverminderd het
recht om het gedeelte van de overeenkomst dat reeds zou zijn uitgevoerd in rekening te brengen.
10. NIETIGHEID
10.1. Partijen verklaren uitdrukkelijk dat de eventuele nietigheid of de niet-afdwingbaarheid van een bepaling van onderhavige algemene
voorwaarden op geen enkele wijze de geldigheid en de afdwingbaarheid van de overige bepalingen van onderhavige algemene voorw aarden
in het gedrang brengt. Bovendien verklaren partijen dat de nietige of niet-afdwingbare bepaling zal vervangen worden door een geldige
bepaling die het dichtst aanleunt bij de wil van partijen zoals deze bij de aanvaarding van de algemene voorwaarden bestond.
11. PERSOONSGEBONDEN INFORMATIE.
11.1. De persoonsgebonden informatie is louter bedoeld voor intern gebruik. De medecontractant heeft recht op inzage en verbetering zoals
voorzien in de wet betreffende de bescherming van privé-leven en dit in het kader van de gegevensverwerking.
12. BEVOEGDHEID
12.1. Alle contracten zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving
12.2. Partijen komen uitdrukkelijk overeen, ingeval van conflict, om dit voor te leggen aan de rechtbanken in België, gelegen in het
gerechtelijk arrondissement Tongeren / Hasselt.
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