ons assortiment
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prijslijst

Postadres
Heistraat 29
6136 BA Sittard
T
F
E
I

+31 (0)46 - 451 56 39
+31 (0)46 - 458 76 77
info@kwestievansmaak.info
www.kwestievansmaak.info

Productiekeuken

Zelf afhalen buffetten en
terugbrengen materiaal,
alsmede bezoek uitsluitend
na telefonische afspraak
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Rijksweg Zuid 25
6131 AL Sittard
T
+31 (0)46 - 451 56 39

Koude buffetten vlees
Buffet 1

Buffet 2

Rundvleessalade
Gevuld ei
Tomaat gevuld met kipsalade

Rundvleessalade
Gevuld ei

Gekookte achterham met puntasperges
Gebraden gehaktbrood
Ananas en perzik
Witte koolsalade
Komkommersalade

Gekookte achterham met puntasperges
Koude varkensfilet
Ardennerham met meloen
Gebraden gehaktbrood
Mosterdsaus

Stokbrood - Kruidenboter

Gemengde fruitsalade
Witte koolsalade
Komkommersalade

Prijs 10,75 p.p.

Stokbrood - Kruidenboter

De koude buffetten zijn te
bestellen vanaf 4 personen
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Prijs 14,25 p.p.

Koude buffetten vis/vlees
Buffet 3

Buffet 4

Rundvleessalade
Gevuld ei

Rundvleessalade
Gevuld ei
Tomaat gevuld met garnaaltjes

Gekookte achterham met puntasperges
Koude varkensfilet
Gebraden gehaktbrood
Verse zalm met cocktailsaus
Witte koolsalade
Komkommersalade
Fruitsalade
Mosterdsaus

Gekookte achterham met puntasperges
Koude varkensfilet
Gebraden gehaktbrood
Ardennerham met meloen
Verse zalm met cocktailsaus

Stokbrood - Kruidenboter

Witte koolsalade
Komkommersalade
Fruitsalade
Mosterdsaus

Prijs 16,50 p.p.

Stokbrood - Kruidenboter

De koude buffetten zijn te
bestellen vanaf 4 personen
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Prijs 19,50 p.p.

Warm-koude buffetten
Buffet 1

Buffet 2

Rundvleessalade
Gevuld ei
Gekookte achterham met puntasperges
Gebraden gehaktbrood

Rundvleessalade
Gevuld ei
Gekookte achterham met puntasperges

Witte koolsalade
Komkommersalade
Fruitsalade
Mosterdsaus
Stokbrood - Kruidenboter
Prijs 15,00 p.p.

Verse zalm met cocktailsaus
Gegrillde varkensfilet met champignonsaus
Witte koolsalade
Komkommersalade
Fruitsalade
Stokbrood - Kruidenboter
Prijs 17,25 p.p.

De warm-koude buffetten zijn te
bestellen vanaf 4 personen
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Gegrillde beenham met champignonsaus of stroganoffsaus

Warme buffetten
Buffet 1

Buffet 2

Nasi
Saté
Kroepoek

Boeuf stroganoff
Varkenshaasfilet met peperroomsaus
Parelhoenborstfilet met maderaroomsaus
Gepocheerde zalm en pangasiusfilet met witte wijnsaus
en groentenboeket

Gebakken parijse aardappeltjes
Gemengde salade

Prijs 17,50 p.p.

Gemengde groentengarnituur
Gegratineerde aardappelen
Gebakken parijse aardappeltjes

Prijs 22,75 p.p.

De warme buffetten zijn te
bestellen vanaf 20 personen
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Pennepasta bolognaise
Herders-taart (gegratineerde ovenschotel)
Gegrillde ham met champignonroomsaus

Italiaans buffet 2-keuzes
Insalata con tonno
Groentensalade met tonijn en garnalen

of

Insalata de pesce
Groentensalade met garnalen en inktvis

Carpaccio di carne
Runderfilet met italiaanse dressing garni

of

Carpaccio di salmone
Verse zalm met italiaanse dressing garni

Gerookte ham met antipasti

of

Italiaanse vistaart met mozarella kaas

Pennepasta bolognaise

of

Risotto met kip en ham en pestosaus

Krulpasta met verse zalm en romige
witte wijnsaus

of

Saltimbocca (meerprijs 2,50 p.p.)

Lasagna van vlees

of

Lasagna van groenten

Twee verse salades
Ciabatta brood met pesto
Prijs 17,50 p.p.

Misschien een leuk idee?
Ter afsluiting van dit buffet onze
huisgemaakte Tirami-su
4,75 p.p.
De Italiaanse buffetsuggestie is te
bestellen vanaf 20 personen

A5 prijslijst juli 2022

Diverse pizza-puntjes

Grieks buffet
Souvlaki’s
Gyros
Soutzoukakaia (Gehaktrol met tomatensaus)
Gegrilde varkenssteak met Griekse kruiden
Gegrilde zalm met spinazie
Griekse rijst met tomaat
Gigantes (Grote witte bonen in tomatensaus)
Tzatziki
Wittekoolsalade met peperoni
Griekse salade met tomaat, komkommer, feta kaas en olijven

De Griekse buffetsuggestie is te
bestellen vanaf 20 personen
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Prijs 22,50 p.p.

Rundvleessalade
Gevuld ei

Knoflooksaus
Mosterdsaus

Gekookte achterham met puntasperges
Limburgse zult met roggebrood

Witte koolsalade
Komkommersalade

Gebraden gehaktballen
Gebraden speklapjes
Gegrillde kuikenborst
Gebakken braadworst

Stokbrood
Kruidenboter

Diverse soorten vers fruit

Prijs 16,50 p.p.

Alle gerechten van het slachtfeestbuffet
worden koud geserveerd

Het slachtfeestbuffet is te
bestellen vanaf 10 personen
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Slachtfeestbuffet

Kipsalade
Zalmsalade
Tonijnsalade
Ardennerpaté
Gekookte achterham met puntasperges
Ardennerham met meloen
Gebraden gehaktbrood met mosterdsaus
Gerookte makreelfilet
Maatjesfilet met uitjes
Gerookte zalm
Gerookte palingfilet
Gerookte forelfilet
Verse zalm met cocktailsaus
Rosbief
Gebraden kipfilet
Drumstick
Vier soorten Franse kaas-noten-druiven
Rundercarpaccio (op spiegel)
Carpaccio van verse zalm (op spiegel)
Italiaanse vistaart (min. 15 personen)

Uitbreidingen warm
1,75
2,50
2,25
1,75
2,25
1,75
2,25
2,50
3,00
5,00
6,00
3,00
5,25
3,00
2,25
2,25
7,00
3,75
4,50
2,50

Penne-pasta bolognaise
Krulpasta met verse zalm en witte wijnsaus
Lasagna bolognaise
Herders-taart (gegratineerde ovenschotel)
Verse zalm met groentenboeket en witte wijnsaus
Boeuf stroganoff
Kipfilet met ananas in kerrieroomsaus
Kalkoenfilet met vers fruit in zoet-pikante saus
Varkensfilet met champignon-roomsaus
Varkenshaas met mosterd-roomsaus

4,50
5,50
4,50
6,00
8,50
7,00
5,50
5,50
5,50
7,00

Alle aangegeven prijzen zijn per persoon

De koude en warme uitbreidingen zijn te
bestellen bij elk buffet vanaf 4 personen
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Uitbreidingen koud

Visbuffet De Luxe

de exclusieve smaak van wat zee en rivier ons biedt...
Tomaat gevuld met Noorse garnalen
Royaal gevulde salade niçoise
Gerookte Schotse zalm
Carpaccio van verse zalm met roze peper
Gerookte forelfilet
Gegrillde zoetwater scampi
Italiaanse vistaart
Gerookte makreelfilet
Cocktailsaus
Remouladesaus
Komkommersalade
Witte koolsalade
Stokbrood
Kruidenboter

Het Visbuffet De Luxe is te
bestellen vanaf 10 personen
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Prijs 24,50 p.p.

Hapjes buffetten

Hapjes buffetten
Het Kwestie van Smaak hapjesbuffet
biedt u een rijk aanbod aan smakelijke
verzorgde kleine gerechten waarvan de gast naar
hartelust kan smullen.
Een ideale mogelijkheid indien u een
ongedwongen party organiseert,
waarbij de gasten niet allen een permanente
zitplaats hebben.
Gebruik makend van kleine bordjes (side-plates)
neemt uw gast vele malen telkens
andere lekkernijen.
Een waar smulfestijn...

Buffet 1
Taartje van zult
Gebraden gehaktbrood
Vier soorten Franse kaas
Italiaanse vistaart
Komkommer gevuld met crabsalade
Salamiworstjes
Wrap met kip
Zalmsalade
Kipsalade
Serranoham met meloen
Surimi-sticks
Mosterdsaus
Cocktailsaus
Mini broodjes
Stokbrood

De hapjesbuffetten zijn te
bestellen vanaf 20 personen

A10 prijslijst juli 2022

Prijs 14,00 p.p.

Buffet 2

Buffet 3 - Tapas

Party-prikkers
Serranoham met meloen
Salami worstjes
Komkommer gevuld met crabsalade
Wrap met kip
Gemarineerde scampi’s
Kipsalade
Zalmsalade
Italiaanse vistaart
Gerookte zalm
Gemarineerde ansjovis
Gemarineerde olijven
Cocktailsaus
Mini broodjes
Stokbrood

Carpaccio van runderfilet
Victoriabaars met tomatenvinaigrette
Gemarineerde scampi’s
Zongedroogde tomaatjes
Ciabatta met knoflook en tomaat
Calamaris fritti met knoflooksaus
Glaasje gazpacho
Gebakken mosselen
Spaanse pittige gehaktballetjes
Gevulde champignonkoppen
Serranoham met rucolasalade en mozzarella
Gemarineerde olijven
Crostini met ham en kaas
Gevulde dadels met geitenkaas
Mini broodjes

Prijs 16,50 p.p.

Prijs 19,00 p.p.
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Hapjes buffetten

Het restaurant aan huis...

Koude voorgerechten (met stokbrood en boter)
Rundercarpaccio 11,00
Carpaccio van verse zalm 12,50
Vitello tonnato 12,50
Serranoham met mozarella en tomaat 11,00
Zalmcocktail 12,50
Cocktail van Hollandse garnalen 14,50
Soepen (met stokbrood en boter)
Venkelsoep 4,50
Lichtgebonden preisoep met gerookte zalm 5,00

Warme hoofdgerechten geserveerd met
groenten-melange en pommes gratin
Varkenshaas met roomsaus van roze pepers 19,00
Parelhoenborstfilet met maderaroomsaus 23,00
Runderentrecote met ardennerroomsaus 22,00
Tournedos met gekeusde peperkorrels
en dragonroomsaus 25,50
Gegrilde zalmfilet met witte wijnsaus 24,50
Gepocheerde kabeljauw met dille-roomsaus 21,50
Desserts
Tirami-su 4,75
Parfait van Grand Marnier 4,75
Mousse van amarenen kersen 4,75
Crême brulée 4,75

De diner aan huis mogelijkheden zijn te
bestellen vanaf 4 personen. U stelt zelf een
menu samen van minimaal 3 gangen, welke
keuze voor het gehele gezelschap geldt.
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Wilt u een gezellig diner organiseren en
heeft u niet de tijd om het diner voor te bereiden, dan bieden
wij u de mogelijkheid om een compleet menu (tot 4 gangen)
voor u te verzorgen.
Het koude voorgerecht wordt geserveerd op bord, de soep en
de hoofdgerechten worden warm aangeleverd in een chafingdish en zelfs de desserts zijn kant-en-klaar. Zo zet u zonder
veel werk in een handomdraai een perfect verzorgd diner op
tafel en kunt u zelf bij uw gasten aan tafel zitten.

Diner buffet

Warme buffetgerechten

Rundercarpaccio
Verse zalm met cocktailsaus
Vitello tonnato
Stokbrood met kruidenboter

Boeuf stroganoff 15,00
Kipfilet met ananas in kerrie-roomsaus 12,50
Kalkoenfilet met vers fruit in zoet-pikante roomsaus 12,50
Herders-taart (gegratineerde ovenschotel) 12,50
Varkensfilet met champignon-roomsaus 12,50
Verse zalm met groentenboeket en witte wijnsaus 15,00
Saté van varkenshaas 15,00

Garnituur van diverse warme groenten
Gegratineerde aardappelen
Parfait van karamel en stroopwafel
Prijs 33,50 p.p.

Het diner-buffet is te
bestellen vanaf 20 personen

Alle warme gerechten worden standaard geserveerd
met pastasalade, komkommersalade, witte koolsalade,
fruitsalade, stokbrood en kruidenboter.
Indien u in plaats van bovenstaande salades en
stokbrood kiest voor een gratin van aardappels en
een melange van verse groenten geldt er een
meerprijs van 5,50 per persoon.

De warme buffetgerechten zijn te
bestellen vanaf 8 personen
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Boeuf Stoganoff
Kalfsentrecote met ardennerroomsaus
Kabeljauwfilet met scampi,
groentenboeket en witte wijnsaus

Barbecue festijn
Barbecue 1

Barbecue 2

Barbecue worst
Hamburger
Kipfilet
Sjasliek van varkenshaas

Barbecue worst
Gemarineerde speklap
Hamburger
Gemarineerde varkensfilet
Kipsaté

Warme zigeunersaus
Cocktailsaus
Mosterdsaus
Stokbrood
Kruidenboter
Prijs 14,50 p.p.

Rundvleessalade
Witte koolsalade
Pastasalade
IJsbergsalade
Warme zigeunersaus
Satésaus
Cocktailsaus
Mosterdsaus
Stokbrood
Kruidenboter
Prijs 17,00 p.p.
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Rundvleessalade
Witte koolsalade
Pastasalade
IJsbergsalade

Barbecue festijn
Barbecue 3
Kipsaté
Sjasliek van varkenshaas
Runderentrecote
Scampi
Zalm met kruidensaus in folie
Rundvleessalade
Witte koolsalade
Pastasalade
IJsbergsalade
Fruitsalade

Vanaf 50 personen leveren wij de barbecue
met gas zonder kosten.
Bij minder dan 50 personen zijn wij genoodzaakt een
bedrag van  50,00 in rekening te brengen voor de
barbecue inclusief transportkosten.
De barbecue dient gereinigd retour te komen,
anders brengen wij u een bedrag van
 25,00 per barbecue in rekening
voor het schoonmaken.

Prijs 23,00 p.p.

Het barbecue festijn is te
bestellen vanaf 20 personen
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Warme zigeunersaus
Satésaus
Cocktailsaus
Mosterdsaus
Stokbrood
Kruidenboter

Lunchmogelijkheden
Diverse broodjes
zacht
puntje
per stuk

baguette
110 gram
per stuk

3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,25
3,25
6,50
6,50

4,25
4,25
4,25
4,25
4,25
4,25
4,25
4,25
4,25
4,25
4,25
4,50
4,50
7,50
7,50

Extra garnituur van tomaat, ei en komkommer
per broodje		
0,30

Heldere groentensoep		
4,25
Tomatensoep		4,25
Champignonsoep		4,25
Preiroomsoep		4,25
Bloemkoolsoep		4,25
5,25
Aspergesoep met ham en ei (seizoen)		
Goulashsoep		5,50
6,00
Erwtensoep met spek en roggebrood (seizoen)

Warme lunchuitbreidingen
Omelet ham en kaas		
6,50
Lasagna bolognaise		
6,50
Varkensragout met peperroomsaus		
7,50
Kippenpasteitje		7,50

Samengestelde lunches zijn te
bestellen vanaf 10 personen
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Jong belegen kaas
Gekookte achterham
Berliner leverworst
Cervelaatworst
Gerookte ham
Boerenpaté
Brie
Eiersalade
Garnalensalade
Tonijnsalade
Kipsalade
Zalmsalade
Rosbief
Gerookte zalm met lente-ui
Gerookte paling, bieslookcreme

Soepen

Mondvermaakjes voor borrel of receptie...

Wij hebben voor u een assortiment luxe toastjes
samengesteld, zodat er voor ieder wat wils is.
Assortiment luxe toastjes
belegd met:
Gerookte paling
Gerookte zalm
Mousse van tonijn
Paté
Serranoham
Brie
De prijs voor dit assortiment bedraagt  10,00 per zes
toastjes. U kunt bestellen vanaf 10 keer het assortiment.

Wilt u liever zelf een samenstelling maken van diverse
hapjes, dan bieden wij de mogelijkheid om uit de
navolgende hapjes zelf uw assortiment samen te stellen.
De minimale afname van elk door uw gekozen hapje
bedraagt 10 stuks. De aangegeven prijzen zijn per stuk.
Luxe hapjes
Taartje van Limburgse zult 2,00
Serranoham met artisjok en geitenkaas 3,50
Wrap met zachtgegaarde kipfilet 2,50
Wrap met gerookte zalm 4,00
Wrap met mozzarella en tomaat (vegetarisch) 2,50
Kleine sandwiches
Sandwich met gerookte zalm 4,00
Sandwich met lichtgerookte ham 2,50
Sandwich met gerookte kipfilet 2,50
Sandwich met tonijnsalade 2,50
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Heeft u een receptie of ontvangst of wilt u bij een borrel
niet een uitgebreid buffet, maar liever wat luxe hapjes,
dan bieden wij u de mogelijkheid om deze bij
Kwestie van Smaak te bestellen.

Mini broodjes en amuse hapjes...

De minimale afname van elk door uw gekozen broodje
bedraagt 10 stuks. De aangegeven prijzen zijn per stuk.
Mini broodjes, luxe gegarneerd
Mini broodje met brie 3,00
Mini broodje met mozarella en tomaat 3,00
Mini broodje met gebraden rosbief 3,00
Mini broodje met tonijnsalade 3,00
Mini broodje met gerookte paling 6,00
Mini broodje met gerookte zalm 5,50

Verras uw gasten met onze amuse hapjes: prachtig
afgewerkte hapjes in glaasjes of op bordjes bij u
aangeleverd. Ons ruime assortiment stelt u in staat
om eens echt uit te pakken.
Helemaal geen werk voor u, u hoeft alleen de
complimenten van uw gasten in ontvangst te nemen.
De minimale afname van elk door uw gekozen amuse
bedraagt 10 stuks. De aangegeven prijzen zijn per stuk.
Amuselepel met een bonbon van gerookte zalm 4,50
Glaasje met hollandse garnaaltjes en cocktailsaus 4,75
Glaasje met een mousse van forel 3,75
Schaaltje met vitello tonnato 4,00
Bordje met carpaccio van runderfilet 4,50
Bordje met carpaccio van verse zalm 5,00
Glaasje gazpacho met basilicum 3,00
En als u wat zoets na wil...
Glaasje met huisgemaakte tirami-su 3,25
Glaasje met een crème van amarenen kersen 3,25
Glaasje met een parfait van frambozen 3,25
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Indien u behoefte heeft aan kleine luxe broodjes in
plaats van (of in combinatie met) toastjes of andere luxe
hapjes, kunnen wij u behulpzaam zijn met onderstaand
assortiment.
De mini broodjes worden altijd geleverd in een
combinatie van zachte en harde broodjes, ongeacht de
door u gemaakte keuze van beleg.

Bezorg- en ophaaltarieven
Kwestie van Smaak hecht veel waarde aan een uitstekende
service. Koude buffetten worden gekoeld bij u aangeleverd,
warme gerechten zijn uitstekend op temperatuur in
chafing-dishes.
Behalve het vanzelfsprekende bezorgen op het afgesproken
tijdstip halen wij naderhand ook de gebruikte schalen,
borden en bestek weer bij u op.
Zo nemen wij u de zorgen uit handen...
Alle opdrachten boven  100,00 worden gratis aan huis
bezorgd, mits binnen een afstand van
15 km. enkele reis vanaf Sittard.

Bezorgkosten
Afstand enkele reis
vanaf Sittard

Bedrag

15-20 km.
20-25 km.
25-30 km.
30-40 km.
40-50 km.

17,50
22,50
27,50
32,50
37,50

In bovenstaande tarieven is tevens begrepen het weer
bij u ophalen van de gebruikte materialen.

Voor alle opdrachten - ongeacht de ordergrootte te bezorgen op een locatie op meer dan
15 km. enkele reis vanaf Sittard, zal er altijd een bedrag
aan bezorgkosten in rekening worden gebracht. Dit bedrag
is afhankelijk van de afstand en treft u in nevenstaand
overzicht aan.
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Voor alle opdrachten beneden  100,00 zal er een bedrag
voor bezorgkosten van  12,50 in rekening worden
gebracht, mits binnen een afstand van
15 km. enkele reis vanaf Sittard.

Borden en bestek? Vanzelfsprekend...

Speciale aanbieding...
Kwestie van Smaak stelt voor al onze klanten het
bij de opdracht passende serviesgoed en bestek
geheel gratis ter beschikking. De enige voorwaarde
is dat u alles weer afgewassen en schoon aanbiedt,
als wij het komen ophalen.
Indien u ervoor kiest om serviesgoed en bestek niet
zelf af te wassen en het vuil aan ons aanbiedt, dan
berekenen wij u hiervoor een vergoeding
van  1,00 per persoon, met een minimum
van  10,00 per opdracht.
Wij verzoeken u vriendelijk bij uw opdracht te
willen vermelden of u zelf voor het afwassen wilt
zorgen of dat wij de spullen vuil bij u ophalen.

Huur overige zaken
Indien u, bij uw opdracht, ook nog extra serviesgoed,
porselein of glaswerk nodig heeft, kunt u dat tegen een
geringe vergoeding ook bij ons meebestellen.
Zie hiervoor de prijzen die voor de betreffende
artikelen gelden.
Bedieningsmedewerkers
Indien gewenst kunnen wij zorgdragen voor
medewerkers bediening, zodat uw feest of partij
geheel naar wens verloopt. Het basis uurtarief
bedraagt  29,50 per medewerker per uur, een en
ander afhankelijk van het aantal benodigde uren
en de locatie waar het feest zal plaatsvinden.
Overleg met ons over uw specifieke wensen en wij
maken voor u een offerte op maat.
Andere bijzondere wensen of vragen?
Bel ons en wij spreken alles met u door...

Borden en bestek gratis bij uw opdracht...
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Kwestie van Smaak is u graag behulpzaam, ook
als het gaat om het leveren van serviesgoed, bestek
en glaswerk. In het overzicht treft u de
beschikbare artikelen aan.

Serviesgoed

huur
schoon
terug

huur
vuil
terug

breuk /
verlies

dinerbord
gebakbord
side-plate (klein bord)

0,15
0,15
0,15

0,35
0,35
0,35

2,75
2,45
2,10

soepkop en -schotel
koffiekop en -schotel

0,25
0,25

0,55
0,55

4,50
3,00

rvs suiker en roomstel

1,00

1,50

7,00

huur
schoon
terug

huur
vuil
terug

breuk /
verlies

Koffiezetapparatuur

koffiezetapparaat			
met 2 kannen à 1,5 ltr.
12,50
17,50

180,00

koffiepercolator
inhoud 100 koppen

180,00

15,00

20,00

Bestek

huur
schoon
terug

huur
vuil
terug

breuk /
verlies

tafelvork
tafelmes
tafellepel

0,15
0,15
0,15

0,30
0,30
0,30

2,10
3,00
2,10

koffielepeltje
gebakvorkje

0,15
0,15

0,30
0,30

1,00
1,50

huur
schoon
terug

huur
vuil
terug

breuk /
verlies

0,30
0,30
0,50

0,50
0,50
0,70

1,50
1,50
2,50

Glaswerk

longdrinkglas
wijn /jus d’orangeglas
champagneglas
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Tarieven porselein, bestek, glaswerk

Algemene leveringsvoorwaarden
Kwestie van Smaak, traiteur en catering, gevestigd Heistraat 29, 6136 BA Sittard, hierna te noemen Kwestie van Smaak,
neemt alle opdrachten aan, uitsluitend onder de onderstaande voorwaarden en bedingen. Opdrachtgever verklaart door
het plaatsen van een opdracht zich accoord met deze voorwaarden die hem/haar vooraf zijn uitgereikt.
Artikel 1
Kwestie van Smaak levert de in de opdracht opgenomen goederen en diensten tegen de daarvoor geldende en
overeengekomen prijs. De samenstelling van buffetten en maaltijden is volgens de beschrijving in de prijslijst welke aan
de opdrachtgever is verstrekt.
Artikel 2
Betaling van alle goederen en diensten dient in beginsel contant te geschieden bij het afleveren van het buffet.
Eventueel kan een aanbetaling worden verlangd bij het plaatsen van de opdracht. Indien een andere betaalwijze wordt
overeengekomen zal dit op de opdrachtbon worden vermeld. De opdrachtgever dient de overeengekomen betaalwijze
strikt na te komen.

Artikel 4
Indien bestek, borden, schalen en dergelijk toebehoor wordt verstrekt, geschiedt dit in beginsel tegen betaling van de
daarvoor opgenomen vergoedingen. Kwestie van Smaak kan van deze tarieven afwijken in bijzondere omstandigheden.
De tarieven zoals die zijn vermeld op de opdrachtbon zullen als deel uitmakend van de opdracht worden beschouwd.
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Artikel 3
Alle prijzen in alle documentatie en prijslijsten zijn gesteld in Euro en inclusief btw. De genoemde prijzen zijn inclusief
het bezorgen van de buffetten op het afleveradres binnen een afstand van 15 km. enkele reis vanaf Sittard, mits de
opdracht tenminste Euro 100,00 bedraagt. Bij opdrachten kleiner dan Euro 100,00 zal altijd een bedrag voor bezorgkosten
in rekening worden gebracht. Bij afstanden boven 15 km. enkele reis zal er altijd een bedrag voor het bezorgen worden
berekend. Dit bedrag wordt op de opdrachtbon vermeld.

Artikel 5
Indien bestek, borden, schalen en ander toebehoor om niet of tegen het daarvoor geldende tarief ter beschikking worden
gesteld en in de opdrachtbon is overeengekomen dat genoemde zaken door opdrachtgever zullen worden afgewassen en
derhalve schoon zullen worden teruggenomen c.q. terugbezorgd, zal het niet schoon moeten terugnemen altijd leiden
tot bijkomende kosten. Deze kosten voor het afwassen en schoonmaken van genoemde zaken zijn in de prijslijst en op
de opdrachtbon vermeld.
Artikel 6
Indien door Kwestie van Smaak ook dranken zullen worden verzorgd (schenken en serveren) terwijl deze dranken door
opdrachtgever zelf zijn geleverd, zal Kwestie van Smaak ook zorg kunnen dragen voor het leveren van het benodigde
glaswerk. Alle kosten van huurgoederen zullen in beginsel tegen de geldende tarieven worden gefactureerd.

Artikel 8
Indien door opdrachtgever werkzaamheden worden verlangd als het uitserveren van buffetten, het schenken en/of serveren
van dranken, het serveren of aanbieden van kleine hapjes enzovoorts, zullen de kosten voor de medewerkers op uurbasis
in rekening worden gebracht. Vooraf zal door Kwestie van Smaak een begroting worden gemaakt van het benodigde aantal
medewerkers en de te besteden uren. Ook kan Kwestie van Smaak een vast bedrag voor al deze werkzaamheden met
opdrachtgever afspreken.
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Artikel 7
Indien het schenken en serveren van dranken door Kwestie van Smaak wordt verzorgd en Kwestie van Smaak ook alle dranken
zal leveren, dan is in de geldende tarieven voor de dranken de vergoeding voor het gebruik van het glaswerk inbegrepen.
Kwestie van Smaak kan zorgen voor het geschikte glaswerk en eventueel voor de biertapinstallatie. De kosten van de
biertapinstallatie, evt. koelkasten e.d. alsmede de bezorgkosten voor deze materialen zullen altijd worden doorberekend.

Artikel 9
Indien een opdracht is overeengekomen is deze voor beide partijen bindend. Indien opdrachtgever deze opdracht alsnog
wil annuleren, dan zijn hierop de volgende regels van toepassing:
Annulering vindt plaats tot 1 week voor de leveringsdatum
geen kosten
Annulering vindt plaats tot 6 dagen voor de leveringsdatum
10% van aanneemsom
Annulering vindt plaats tot 5 dagen voor de leveringsdatum
20% van aanneemsom
Annulering vindt plaats tot 4 dagen voor de leveringsdatum
30% van aanneemsom
Annulering vindt plaats tot 3 dagen voor de leveringsdatum
50% van aanneemsom
Annulering vindt plaats tot 2 dagen voor de leveringsdatum
80% van aanneemsom
Annulering vindt plaats tot 1 dag voor de leveringsdatum
90% van aanneemsom
Annulering vindt plaats op de leveringsdatum			
100% van aanneemsom
Artikel 10
Opdrachtgever draagt het volledige risico bij annulering, een en ander volgens de in artikel 9 gestelde termijnen. Indien
opdrachtgever om welke reden dan ook een kans op annulering aanwezig acht, kan hij/zij, indien hij/zij niet zelf dit
risico van de te betalen kosten wil dragen, hiervoor een verzekering afsluiten.

Artikel 12
De overeenkomst tussen Kwestie van Smaak en opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlands recht. De geschillen
welke tussen Kwestie van Smaak en opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen partijen gesloten
overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.
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Artikel 11
Alle opdrachten worden uitgevoerd aan de tarieven zoals die gelden volgens de actuele prijslijst, welke is voorzien van
een geldigheidsperiode. Met de uitgave van een nieuwe prijslijst komen voorgaande te vervallen.

Vragen?
Bel of mail ons en wij zullen
uw vragen graag beantwoorden.
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Wilt u een schriftelijke offerte
voor grotere partijen?
Wij maken ze graag voor u
en lichten ze toe in een
persoonlijk onderhoud.
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