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Algemeen  

Bierbewustzijn.nl, Bierproeven.nu, Bierbekwaam.nl, Stevenskerk Bierkelder of The Place2Beer 

worden hierna genoemd als: opdrachtnemer. Het bedrijf of persoon dat Bierbewustzijn.nl, 

Bierproeven.nu, Bierbekwaam, Stevenskerk Bierkelder of The Place2Beer inhuurt voor een 

opdracht, training, proeverij, (in welke vorm dan ook), tour of een overige werkzaamheden 

wordt hierna genoemd als opdrachtgever.  

 

• Voor alle artikelen in deze algemene voorwaarden geldt specifiek: tenzij anders 

overeengekomen. Deze afspraken staan dan vermeld in de offerte.  

• De opdrachtnemer is niet aansprakelijk ten opzichte van de deelnemers voor mogelijke 

geleden schade en/of vermissingen aan eigendommen voortvloeiend uit een mogelijk 

voorval tijdens of na de bierproeverij of andere werkzaamheden.  

• Door de opdrachtnemer geleden schade aan eigendommen worden in rekening gebracht 

aan opdrachtgever. 

• De deelnemers dienen zich te houden aan de door de opdrachtnemer gestelde regels.  

• De opdrachtgever is verantwoordelijk en belast met het naleven van deze door de 

opdrachtnemer gestelde regels.  

• Deelnemers dienen zich verder te houden aan de huisregels van de locatie waar de 

bierproeverij wordt georganiseerd.  

 

Offertes  

• Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.  

 

Locatie  

• De opdrachtgever in verantwoordelijk voor de locatie. Eventuele schade aan de locatie 

die tijdens de proeverij of overige werkzaamheden is ontstaan, is voor rekening van de 

opdrachtgever.  

• Op de locatie dient aanwezig te zijn, opdrachtgever dient hiervoor te zorgen:  

o Spoelmogelijkheid voor proefglazen  

o Microfoon en geluidsinstallatie voor groepen boven de 40 personen  

o Proefglazen in overleg met Bierproeven.nu (wijnglazen mag ook) 

o Water op tafel  

o Ruimte om eten te bereiden en uit te stallen (als dat in het arrangement 

opgenomen is) 

• De opdrachtgever zorgt voor de locatie van de bierproeverij of training en de eventuele 

benodigde (horeca-)vergunningen.  

• De opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor eventuele benodigde koelruimten en/of 

tapinstallatie etc.  

• Verbruik van stroom, water, koolzuur is voor rekening van opdrachtgever.  
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Annuleringsvoorwaarden 

 

Wij merken dat het afzeggen van opdrachten op korte termijn erg vervelend is voor onze 

medewerkers en willen dit graag voorkomen. Een goede voorbereiding is belangrijk en wij 

verwijzen u graag naar het document tips en tricks bij het organiseren van proeverijen en 

trainingen. Wij zijn een gastvrij bedrijf en er zijn altijd situaties waarin ongevallen of overmacht 

van toepassing is. In overleg komen we er vaak uit, maar we attenderen u wel op de 

onderstaande voorwaarden.  

 

• Tot 14 dagen voorafgaand aan de opdracht is annuleren/verplaatsen kosteloos . 

 

• Bierproeven.nu opdrachten: Tussen 14 en 7 dagen vooraf annuleren wordt er € 100,- in 

rekening gebracht. 

• Bierbewustzijn.nl opdrachten: Tussen 14 en 7 dagen vooraf annuleren wordt er 25% van 

de offerteprijs in rekening gebracht. 

o Indien er bij het annuleren direct een nieuwe datum wordt ingepland vervallen 

de annuleringskosten. Als de opdracht alsnog niet doorgaat wordt deze rekening 

achteraf alsnog verstuurd.  

 

• Bierproeven.nu opdrachten: Tot 6 dagen vooraf annuleren wordt er € 200,- in rekening 

gebracht. 

• Bierbewustzijn.nl opdrachten: Tot 6 dagen vooraf annuleren wordt er 50% van de 

offerteprijs in rekening gebracht. 

o Indien er bij het annuleren direct een nieuwe datum wordt ingepland vervallen 

de annuleringskosten. Als de opdracht alsnog niet doorgaat wordt deze rekening 

achteraf alsnog verstuurd.  

 

• Bierproeven.nu opdrachten: Bij 2 tot 5 dagen vooraf annuleren wordt er € 300,- in 

rekening gebracht.  

• Bierbewustzijn.nl opdrachten: Bij 2 tot 5 dagen vooraf annuleren wordt er 75% van de 

offerteprijs in rekening gebracht. 

o Indien er bij het annuleren direct een nieuwe datum wordt ingepland vervallen 

de annuleringskosten. Als de opdracht alsnog niet doorgaat wordt deze rekening 

achteraf alsnog verstuurd.  

 

• Bij op de dag zelf annuleren wordt het volledige offerte bedrag in rekening gebracht 

tenzij anders wordt overeengekomen tijdens een overleg met Bierproeven.nu of 

Bierbewustzijn.nl 

 

• Indien het werkelijke aantal deelnemers tijdens de bierproeverij minder betreft dan het 

vooraf doorgegeven aantal, dient de opdrachtgever toch het totaalbedrag van het 

doorgegeven definitieve aantal personen te voldoen.  

• Indien het werkelijke aantal deelnemers meer betreft dan het opgegeven aantal 

deelnemers dient de opdrachtgever in overleg met de opdrachtnemer het vooraf 

afgesproken bedrag per persoon te voldoen plus het extra aantal aanwezigen.  
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Wetgeving  

• De deelnemers aan de bierproeverij dienen minimaal de wettelijk bepaalde leeftijd te 

hebben van 18 jaar.  

• De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het naleven van deze minimum leeftijd van 

18 jaar van de deelnemers.  

• Er wordt geen drank geschonken aan deelnemers die voor deelname aan de 

bierproeverij al beschonken zijn, dit is wettelijk bepaald.  

• Deelnemers dienen zich bewust te zijn van de mogelijke gevolgen van de consumptie van 

alcoholhoudende dranken. 

• Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn te allen tijde gerechtigd om deelnemers deelname 

te ontzeggen zonder restitutie van deelnemingskosten.  

• De opdrachtgever is geheel aansprakelijk voor het niet na leven van mogelijke wettelijke 

regelgeving.  

• De opdrachtgever is er zelf verantwoordelijk voor kennis te nemen van deze algemene 

voorwaarden.  

 

 

De bierproeverij, training, tour, catering of andere opdracht:  

• Tijdens een bierproeverij wordt er een vooraf afgesproken aantal bieren geproefd. Er 

wordt 1 flesje bier per 2 personen gedronken. Afhankelijk van de inhoud van het flesje 

bier.  

• Bij de bieren worden, als dat is overeengekomen, hapjes geserveerd.  

• Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor naleving van HACCP, dit is de 

verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.  

• Bij een consult en training geldt het recht op intellectueel eigendom. Kennis verkregen 

door een consult of training mag zonder toestemming van de opdrachtnemer niet 

worden verspreid op welke wijze dan ook.  

• Het minimale aantal deelnemers aan een bierproeverij is 15 personen.  

• Het minimale aantal deelnemers vaan bier-spijs-proeverij is 15 personen.  

• De duur van de proeverij/training is afhankelijk van het gekozen programma en dient 

vooraf te worden vastgesteld. In het geval van uitloop van het programma is 

Bierproeven.nu opdrachtnemer gerechtigd het programma in te korten. Wanneer het 

programma eerder klaar is dan afgesproken, heeft de opdrachtnemer geen verdere 

verplichtingen ten opzichte van de opdrachtgever.  

• Bij een consult/training dient vooraf duidelijk te worden afgesproken wat de inhoud zal 

worden. Dit dient schriftelijk te worden vastgelegd.  

 

Betaling en tarieven  

• Binnen de stadsgrenzen van Nijmegen worden er geen reiskosten in rekening gebracht. 

Voor reiskosten buiten Nijmegen geldt een tarief van € 0,45 per km vanaf Nijmegen.  

• De factuur dient binnen 14 dagen na het ontvangen van de factuur te zijn bijgeschreven 

op Rabobank Nijmegen Bierbewustzijn.nl NL91 RABO 0161457924  

• Opdrachtnemer heeft het recht de wettelijke rente in rekening te brengen wanneer de 

opdrachtgever niet op tijd de betaling voldoet.  

• Eventuele incassokosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.  


