cateringvoorwaarden (CV)
(d.d. april 2019)

Artikel 1
begrippenlijst
1.1
huurder: de partij die diensten en/of ruimten in het Chassé Theater afneemt.
1.2
cateraar: een derde partij die in dienst van de huurder en/of Chassé Theater de catering van
eten verzorgt.
1.3
Chassé Theater: (delen van ) het onroerend goed van het Chassé Theater, gevestigd aan de
Claudius Prinsenlaan 8 te Breda
1.4
Theater: Chassé Theater N.V.
Artikel 2
toepasselijkheid
2.1
De cateringvoorwaarden zijn onderdeel van de algemene huurvoorwaarden van het
Chassé Theater
2.2
Waar de cateringvoorwaarden afwijken van de algemene huurvoorwaarden gaat de nadere
aanscherping in deze cateringvoorwaarden boven de regels in de algemene
huurvoorwaarden.
Artikel 3
bepalingen van orde
3.1
De opdracht van de huurder aan de door hem verkozen cateraar geschiedt altijd door
tussenkomst van Chassé Theater. De cateringvoorwaarden van de geselecteerde cateraar
zijn steeds onderdeel van de overeenkomst tussen huurder en de cateraar.
3.2
Het is niet toegestaan de catering door particulieren of bedrijfsrestaurants te laten verzorgen.
3.3
Het Chassé Theater werkt met een aantal gerenommeerde cateraars. Het is niet toegestaan,
zonder schriftelijke toestemming van het Chassé Theater een andere cateraar te contracteren.
Het Chassé Theater zal een niet bekende cateraar vooraf toetsen op kwaliteit en HACCP.
3.4
Tenzij in de cateringovereenkomst anders voorzien, geschiedt de levering van dranken door
Chassé Theater. Dranken en/of bijkomende kosten om deze dienst te verlenen komen ten
laste van huurder.
3.5
Tenzij in de cateringovereenkomst anders is voorzien, is de huurder 15% van het totaalbedrag
van de factuur van de cateraar aan Chassé Theater verschuldigd, verminderd met de in
rekening gebrachte btw.
3.6
De cateraar dient in de offerte aan te geven welke voorzieningen (ruimte en materialen) hij
voor de catering behoeft en welke voorzieningen (apparatuur en materialen hij zelf mee zal
brengen). Als Chassé Theater een voorziening ter beschikking stelt aan de cateraar, zal het
theater deze in rekening brengen aan de huurder op basis van geldende tarieven. De cateraar
dient in de niet (voldoende) voorhanden zijnde materialen zelf en voor eigen rekening te
voorzien.
3.7
Indien het Chassé Theater op verzoek van de huurder en/of de cateraar bedienend personeel
inzet, zullen de kosten daarvan op basis van haar tarieven in rekening van de huurder worden
gebracht.
3.8
De cateraar draagt er zorg voor dat Chassé Theater tenminste 14 dagen voor het evenement
een kopie van zijn door de huurder geaccordeerde gespecificeerde offerte heeft ontvangen.
3.9
Indien bij de verzorging van een evenement sprake is van een meer dan normaal energie
verbruik, zal Chassé Theater de cateraar een energietoeslag berekenen, zulks ter beoordeling
van het Chassé Theater.
3.10
De cateraar is verplicht de tijdens de ter beschikkingstelling veroorzaakte schade te
vergoeden aan het Chassé Theater. Chassé Theater is gerechtigd deze schade op kosten
van de cateraar te doen herstellen.
3.11
De cateraar is op de hoogte van de Hygiënecode voor de Horeca & Catering en voldoet aan
alle hieruit voortvloeiende regels. De cateraar voldoet daarnaast aan onderstaande
kwaliteitseisen:
3.11.1. Er dient te allen tijde een chef/partymanager aanwezig te zijn met verstand van het
geserveerde en allergenen,
3.11.2. Er dient voldoende cateringpersoneel aanwezig te zijn om het evenement in goede
orde te laten verlopen.
3.11.3. Gebruik van plastic disposable is niet toegestaan.
3.12
De cateraar draagt tijdens en/of na het evenement zorg voor;:
3.12.1. buffet en mastiek,
3.12.2. debarrasseren van borden, bestek en overige zaken,

3.13
3.14
3.15

3.12.3. direct verwijderen van gebroken glas of serviesgoed tijdens het evenement,
3.12.4. direct verwijderen van natte of vette (gladde) plekken op de vloer,
3.12.5. Afvoer van alle emballage na het evenement,
3.12.6. Afvoer van alle afval, inclusief gebroken glas en/of serviesgoed. De cateraar verzorgt
hiervoor voldoende nette prullenbakken.
Chassé Theater is geenszins verantwoordelijk voor ziekte veroorzaakt door eten van een
cateraar.
Chassé Theater is geenszins verantwoordelijk voor enige nalatigheid van de cateraar,
kwaliteit van eten van de cateraar en/of het niet nakomen van afspraken door de cateraar.
De huurder dan wel de cateraar dient de facturen die voortvloeien uit voorgaande bepalingen
binnen veertien dagen na factuurdatum te voldoen. De cateraar verplicht zich gelijktijdig met
het verzenden van de factuur aan de huurder een kopie aan Chassé Theater te zenden.

Artikel 4
veiligheid en vergunningen
4.1
In het hele gebouw dient een onbelemmerde doorgang naar nooduitgangen van 2.20 m breed
te zijn. Er mogen zich geen goederen of voorwerpen in de vrije doorgang bevinden en
keukenapparatuur, buffetten etc. mogen geen nooduitgangen belemmeren.
4.2
Alleen elektrisch kookapparatuur is toegestaan in het gebouw. Warmhouden van gerechten is
alleen toegestaan in een au-bain marie, pasta- of gelbranders (géén spiritusbranders) of op
elektrische warmhoudplaat. Het gebruik van gasflessen of andere vormen van open vuur is
binnen het Chassé Theater niet toegestaan.
4.3
Indien voor de catering van een evenement specifieke vergunningen en/of ontheffingen
benodigd zijn, is de huurder verantwoordelijk voor deze aanvraag en de bijkomende kosten
daarvan. Een kopie vergunning/ontheffing dient uiterlijk 2 weken voorafgaand aan het
evenement overlegd te worden aan het Chassé Theater.

