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A Spoonful of Sugar 

Algemene Voorwaarden 
 

1. Algemeen 
	  
1.1 Met deze algemene Voorwaarden zijn alle voorgaande voorwaarden en bepalingen van A 

Spoonful of Sugar vervallen.  
1.2 Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk 

anders is overeengekomen en zulks door A Spoonful Of Sugar schriftelijk is bevestigd.  
1.3 De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden door het 

enkele feit van het geven van een opdracht aan A Spoonful Of Sugar, van welke aard ook. 
1.4 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen 

zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die 
overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een 
opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd.  

1.5 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door A Spoonful Of Sugar met haar 
opdrachtgevers te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, zulks 
met uitsluiting van andere voorwaarden welke door opdrachtgevers van toepassing mochten 
worden verklaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Onder opdrachtgever wordt 
verstaan een ieder die aan A Spoonful of Sugar een opdracht verstrekt, goederen van haar 
wenst te huren, kopen of koopt, diensten van haar afneemt, werkzaamheden door haar laat 
uitvoeren, dan wel enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit.  
 

2. Offertes 

2.1 Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. A Spoonful Of 
Sugar is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd. De termijn 
waarbinnen een aanbieding geldig blijft is dertig dagen tenzij anders vermeld. 

2.2 Bij samengestelde opgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een 
overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.  

2.3 Alle door A Spoonful Of Sugar opgegeven prijzen zijn exclusief verpakkings- en 
verzendkosten en/of andere op de goederen en/of diensten als zodanig drukkende 
belastingen, lasten of rechten, tenzij op de opdrachtbevestiging anders is aangegeven.  

2.4 De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven 
hoeveelheden.  

3. Wijzigingen en Annulering 
 
3.1 De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in 

de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan A Spoonful Of 
Sugar ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het 
risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor de rekening van de opdrachtgever, tenzij 
deze wijzigingen schriftelijk door A Spoonful Of Sugar zijn bevestigd. 

3.2 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling 
door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop 
bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra 
in rekening gebracht.  
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3.4 Wijzigingen of annuleringen van gedane bestellingen of gegeven opdrachten binden A 

Spoonful Of Sugar eerst na schriftelijke acceptatie.  
3.5 Annuleren van de opdracht kan kosteloos tot 2 weken voor het event. Het reeds betaalde 

voorschot zal dan worden terugbetaald / gestort. Vanaf twee weken voor de oplevering zullen 
een aantal van de voorbereidingen reeds zijn gestart en kan het volledige voorschot niet meer 
worden geretourneerd. Volgende staffels zullen gehanteerd worden bij annulering binnen 2 
weken voor afgesproken opleverdatum: 

 
 14-7 dagen voor uitvoering: inhouding van 35% van het totale orderbedrag 
 7-3 dagen voor uitvoering: inhouding van 60% van het totale orderbedrag 
 3-0 dagen voor uitvoering: inhouding van 100% van het totale orderbedrag 

  
4. Te leveren goederen en diensten 
  
4.1 De uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en A Spoonful Of Sugar is 

gebaseerd op de door opdrachtgever opgegeven aantallen en omstandigheden. Indien de 
opgave van de opdrachtgever niet overeenstemt met de werkelijkheid is A Spoonful of Sugar 
niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen daarvan  

4.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor: 
 een goede bereikbaarheid 
 afdoende mogelijkheden voor de aanvoer en/of opslag van goederen 
 Voldoende parkeergelegenheid 
 Een ruimte / gelegenheid t.b.v. het uitstallen van de producten 
 de benodigde beschikkingen, vergunningen en ontheffingen 

4.3 A Spoonful Of Sugar is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de 
opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij hem in 
dienst zijnde derden, indien zulks naar de mening van A Spoonful Of Sugar een goede of 
efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.  

5. Overmacht  

5.1 Indien tijdens de uitvoering van een door A Spoonful Of Sugar aangenomen opdracht blijkt, 
dat tengevolge van aan A Spoonful Of Sugar onbekende omstandigheden of door overmacht 
de opdracht niet uitvoerbaar is, heeft A Spoonful Of Sugar het recht te vorderen, dat de 
opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering ervan mogelijk wordt. De ten gevolge van 
een dergelijke wijziging gemaakte meer- of mindere kosten zullen tussen partijen worden 
verrekend, terwijl de opdrachtgever gehouden is de door A Spoonful Of Sugar reeds verrichte, 
maar onnuttig gebleken werkzaamheden en toeleveringen te vergoeden.  

5.2 In geval van overmacht houdt A Spoonful Of Sugar zich het recht voor, na kennisgeving aan 
de opdrachtgever, de verplichtingen tot uitvoering van de overeenkomst, voor zover niet 
uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder dat daartoe rechterlijk tussenkomst 
vereist zal zijn. 
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5.3 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 
 Weersomstandigheden 
 Onlusten 
 Stakingen 
 Storingen in de geregeld aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water 
en energieleveringen 
 Brand of ongevallen 
 Transportbelemmeringen 
 Beslaglegging van welke soort of om welke reden dan ook 
 Iedere storing in de geregelde productie 
 Alsook iedere andere niet tot de normale handelsrisico’s te rekenen gebeurtenissen 

  
6. Aansprakelijkheid 

6.1 A Spoonful Of Sugar en haar ondergeschikten dragen generlei aansprakelijkheid voor enige 
schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van 
eigen opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts gemaximeerd 
tot 50% van het overeengekomen bedrag van de door A Spoonful Of Sugar te verrichten 
werkzaamheden of leveringen, of een evenredig deel daarvan.  

6.2 Opdrachtgever is gehouden A Spoonful Of Sugar schadeloos te stellen voor en te vrijwaren 
tegen alle vorderingen tot schade vergoeding welke derden tegen A Spoonful Of Sugar 
instellen terzake van schade ontstaan door of met het geleverde  

6.3 A Spoonful of Sugar zal nimmer aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade. 
 

7. Weigering cq. beëindiging orders en/of opdrachten 

7.1 A Spoonful of Sugar behoudt zich het recht voor orders en/of opdrachten waarvan de inhoud 
in strijd is met enige wettelijke of ander van overheidswege gegeven bepaling, te weigeren of 
te beëindigen, ook indien de order en/of opdracht reeds mocht zijn bevestigd dan wel met de 
uitvoering van de order en/of opdracht mocht zijn begonnen. 

7.2 A Spoonful of Sugar heeft te allen tijde het recht orders en of opdrachten waarvan de inhoud 
naar haar oordeel in strijd is met de goede naam of met de belangen van A Spoonful of Sugar 
te weigeren of de order en/of opdracht, waarvan de uitvoering al was begonnen onmiddellijk te 
beëindigen, voor zover dit zich op een later tijdstip manifesteert.  

7.3 A Spoonful of Sugar heeft het recht in geval van toepasselijkheid van bovenstaande op 
volledige vergoeding van reeds door de voorbereiding en uitvoering van de order en/of 
opdracht gemaakte kosten en is als dan evenmin aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit 
het niet uitvoeren voortijdig beëindigen van de order en/of opdracht. 
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8. Eigendomsrecht en Copyright 

8.1 A Spoonful Of Sugar behoudt het auteursrecht van de door haar ontworpen c.q. tot stand 
gebrachte ontwerpen, schetsen en recepten, ook wanneer opdrachtgever hierop een opdracht 
geeft.  

8.2 Opdrachtgever verplicht zich de geleverde ontwerpen, tekeningen, schetsen en recepten 
slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen 
vergoeding aan A Spoonful Of Sugar, aan derden ter beschikking te stellen.  

9. Betaling 

9.1 Tenzij anders overeengekomen en schriftelijk bevestigd door A Spoonful Of Sugar, geldt voor 
alle opdrachten dat 50% van het overeengekomen orderbedrag uiterlijk 30 dagen voor 
oplevering van de opdracht moet worden aanbetaald 

9.2 Het restant van de betalingen dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, 
netto contant zonder enige aftrek in gangbare Nederlandse munt. 

9.3 Indien ten onrechte een langere kredietgeving dan veertien dagen na factuurdatum wordt 
genomen, is de opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd naar 1% per maand 
of gedeelte van een maand, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag; 
telkens na een periode van een jaar zal door opdrachtgever tevens over de alsdan 
verschenen rente voornoemde rente verschuldigd zijn. Indien en voorzover het wettelijke 
rentepercentage hoger is dan het hier genoemde percentage, wordt de wettelijke rente 
berekend.  

9.4 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke A Spoonful Of Sugar moet 
maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten 
belopen tenminste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 50,-  

10. Geschillen  

10.1 Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.  
10.2 Op alle overeenkomsten en transacties van verhuurder is uitsluitend het Nederlands Recht 

van toepassing.  
10.3 Alle geschillen, hoe ook genaamd, worden ontworpen aan het oordeel van de Nederlandse 

bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en 
rechtsprekende lichamen.  

12. Slotbepalingen  

11.1 Voorts zijn alle aanvullende verhuurvoorwaarden van toepassing. 
11.2 In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing 

uitsluitend bij verhuurder.  

 


