Reservering
Voor een voorlopige optie op een datum of een definitieve reservering kunt u hieronder uw
gegevens invullen. U kunt zich aanmelden met een groep van maximaal 20 personen.
De inschrijving voor een cursus, workshop of andere kookactiviteit is pas bindend als de
aanmelding door ons schriftelijk of per e-mail bevestigd is.
Vermeld s.v.p. bij 'Opmerkingen' om welke type workshop het gaat.
Kijk voor de tarieven per persoon bij “Agenda”
Wijze van betalen
Alle culinaire activiteiten betaalt u bij KOOKIKOOK contant aan het einde van de middag of avond
of u betaald vooruit op ons rekeningnummer bij de ING (5099052). De manier van betalen willen
wij uiterlijk 7 dagen van te voren weten. Wij verzoeken u vriendelijk hiermee rekening te houden.
Een geldautomaat is indien nodig in de buurt (ca 100 meter). Voor zakelijke boekingen wordt
BTW over het bedrag in rekening gebracht. Voor particulieren is de BTW inbegrepen waarmee
we proberen de drempel voor een middag of avondje KOOKIKOOK zo laag mogelijk te houden.
Overmacht en annulering
Het minimum aantal personen nodig voor een cursus of kookworkshop is 10. Wanneer het
minimale aantal deelnemers zich heeft ingeschreven ontvangt u een bericht van definitieve
doorgang. Wilt u een kooksessie op maat voor een groep dan betaald u voor minimaal 10
personen. Wij behouden ons het recht voor om bij onvoldoende aanmelding een geplande
kookcursus of workshop niet door te laten gaan. We zullen dit uiterlijk 48 uur van te voren aan
de cursisten doorgeven. Het eventuele reeds betaalde cursusgeld ontvangt u dan retour.
Kooksessie op maat : Tot maximaal 3 dagen voor uw gereserveerde kookworkshop kan het
aantal opgegeven deelnemers naar beneden toe worden bijgesteld. Daarna wordt het
oorspronkelijk opgegeven aantal personen aan u berekend waarbij wij uitgaan van minimaal 10
personen. Indien bepaalde producten van het voor afgesproken menu niet voorradig zijn behoud
kookstudio KOOKIKOOK zich het recht om een gelijkwaardig alternatief te gebruiken.
Annulering
Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
Binnen 2 weken van tevoren: 40% wordt in rekening gebracht.
Binnen 1 week van tevoren: 50% wordt in rekening gebracht.
Binnen 3 dagen van tevoren: 75% wordt in rekening gebracht.
Op de dag zelf: u bent het hele bedrag verschuldigd.
Aansprakelijkheid
KOOKIKOOK is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. Iedere aansprakelijkheid van
KOOKIKOOK is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door
haar gesloten verzekering wordt uitbetaald.
Kookstudio KOOKIKOOK is niet aansprakelijk voor enige vorm van lichamelijk letsel tengevolge
van deelname aan eerder genoemde arrangementen.
Kookstudio KOOKIKOOK is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal aan de door
deelnemers meegebrachte eigendommen zoals jassen, tassen en andere persoonlijke
eigendommen.
Kookstudio KOOIKOOK is niet aansprakelijk voor kosten ten gevolge van annulering.
We gaan ervan uit dat u bij uw boeking van deze voorwaarden op de hoogte bent en vertrouwen
op uw begrip voor dit reglement.

