
Bestel- & 
annulerings-
voorwaarden

• Alle genoemde prijzen gelden voor interne afnemers van de 
• Radboud Universiteit en zijn  BTW vrij. Interne opdrachtgevers 
• dienen een geldige kostenplaats, projectcode of 
• verbijzondering op te geven.
• Betaling voor interne afnemers vindt plaats via verrekening in 
• Oracle.
• Voor overige afnemers worden prijzen vermeerderd met BTW.
• Aan opdrachtgevers zonder kostenplaats van de Radboud 
• Universiteit wordt een factuur verstuurd.
• Personeelskosten zijn inbegrepen bij de verzorging van een 
• activiteit op werkdagen tussen 08.00 en 20.00 uur. Na 20.00 
• en op zaterdag en zon- en feestdagen geldt conform de CAO 
• een toeslag. In de offerte worden de meerkosten opgenomen.
• Voor het bezorgen buiten de horeca locaties van Campus & 
• Facilities wordt € 7,50 toeslag doorberekend. Na 17.00 uur is  
  deze toeslag € 15,-.
• Prijs- en assortimentswijzigingen voorbehouden.
• Prijspeil: september 2022

Annuleringen door gasten
a. Aan een mondelinge annulering kan de gast 
•   geen rechten ontlenen.
b. Bij no-show zal de gast in alle gevallen verplicht zijn de 
•   reserveringswaarde te betalen.

Annulering van cateringovereenkomst
a. Bij annulering meer dan 14 werkdagen voor het gereserveerde 
•   tijdstip, geen kosten.
b. Bij annulering meer dan 10 werkdagen voor het gereserveerde 
  • tijdstip, 10% v.d. reserveringswaarde betalen.
c. Bij annulering meer dan 4 werkdagen voor het gereserveerde 
•   tijdstip, 50% v.d. reserveringswaarde betalen.
d. Bij annulering 3 werkdagen of minder voor het gereserveerde 
•   tijdstip, 75% v.d. reserveringswaarde betalen.
e. Bij annulering 24 uur of minder voor de ingangsdatum, 
•   100% v.d. reserveringswaarde betalen.

Product Uiterlijke besteldatum

Koffie, thee, pastry/
gebak

1 werkdag vóór leveringsdatum 
vóór 11.00 uur

Lunch met bediening 5 werkdagen vóór leveringsdatum

Lunch zonder bediening

Lunch boven 50 perso-
nen
Lunch boven 100 perso-
nen

1 werkdag voor leveringsdatum 
vóór 11.00 uur
5 werkdagen voor leveringsdatum

10 werkdagen voor leveringsdatum

Recepties met bediening 5 werkdagen vóór leveringsdatum

Recepties excl. bediening 2 werkdagen vóór leveringsdatum

Bites (excl. hot bites) en 
borrelplanken

4 werkdagen vóór leveringssdatum

Diners, buffetten 10 werkdagen vóór leveringsdatum

Catering in het weekend 
en evenementen

10 werkdagen vóór leveringsdatum




