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1. Toepassing algemene voorwaarden: 

 

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle producten en diensten die worden 

aangeboden door “De Bubbelbar” en zijn van toepassing op elke overeenkomst die wordt 

gesloten tussen de klant en De Bubbelbar. 

In uitzonderlijke gevallen en omstandigheden en in onderling overleg kan er afgeweken 

worden van de bepalingen in deze algemene voorwaarden. Dit kan alleen na onderling 

overleg en schriftelijke bevestiging tussen van eventuele aanpassingen aan deze algemene 

voorwaarden. 

 

De Bubbelbar houdt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De 

geldende versie is steeds diegene die van kracht zijn op het moment van een overeenkomst 

tussen klant en De Bubbelbar. 

De laatste versie van deze algemene voorwaarden is terug te vinden op onze website 

www.bubbelbar.be of is verkrijgbaar op eenvoudig verzoek. 

 

2. Website: 

 

De Bubbelbar beschikt over een website (www.bubbelbar.be). 

Alle inhoud die terug te vinden is op dit platform is eigendom van De Bubbelbar.  

Reproductie, aanpassingen, exploitatie van de inhoud is dan ook niet toegestaan zonder 

voorafgaande schriftelijke toelating van de beheerder van dit platform. 

 

De Bubbelbar verbindt zich ertoe de persoonlijke gegevens van eventuele bezoekers van de 

website strikt vertrouwelijk te behandelen en slechts te gebruiken voor contact met de 

klant. 
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3. Prijzen van producten en diensten: 

 

De Bubbelbar houdt zich het recht voor om te allen tijde aanpassingen te doen aan de 

geldende prijzen op de website.  

De Bubbelbar verbindt er zich toe steeds de geldende prijzen toe te passen op het moment 

van een overeenkomst. Wijzigingen die nadien worden gedaan zijn nooit van toepassing op 

reeds gemaakte overeenkomsten. 

De prijzen zijn aangegeven in Euro (€) en exclusief de geldende B.T.W. heffing tenzij anders 

aangegeven (thuisverkoop) 

 

4. Thuisverkoop: 

 

De Bubbelbar verkoopt zijn producten eveneens op het thuisadres, Houtvensesteenweg 67, 

2230 Ramsel. 

Deze producten kunnen na afspraak op bovenstaand adres worden aangekocht. Betaling 

dient steeds ter plaatse te gebeuren. 

Eventuele verzendingskosten zijn niet inbegrepen in deze prijzen voor thuisverkoop en 

worden in samenspraak met de klant bepaalt. 

Controle van de producten dient ter plaatse te gebeuren. 

 

 

 

Retro champagnebar “De Bubbelbar” 

 

5. Reservatie van “De Bubbelbar”: 

 

De Bubbelbar reserveren voor een evenement kan enkel per mail via “info@bubbelbar.be” 

Een reservatie is pas definitief na de ontvangst van een voorschot dat bepaald werd op 30% 

van het bedrag (incl. B.T.W.) van de vooraf opgemaakte offerte. 

Er worden in geen geval betaalde voorschotten teruggestort tenzij in uitzonderlijke gevallen 

na schriftelijke overeenkomst tussen enerzijds De Bubbelbar en anderzijds de klant. 

 

       5 bis. Overmacht: 

 

De Bubbelbar is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant zou lijden, indien een 

evenement niet kan doorgaan ten gevolge van overmacht langs zijde van De Bubbelbar. 

In dit uitzonderlijke geval verbindt De bubbelbar er zich toe de door de klant betaalde 

voorschotten terug te storten. Andere (financiële) schade in het geval van overmacht kan in 

geen enkel geval op De bubbelbar verhaald worden. 

 

 

 

 



6. Toelatingen openbare plaatsen: 

 

De klant is verantwoordelijk voor afspraken met de plaatselijke besturen indien er 

toelatingen of vergunningen moeten worden aangevraagd om plaats te nemen op openbare 

plaatsen. De klant houdt er zich aan om De Bubbelbar hieromtrent tijdig in te lichten. 

Hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de klant. 

 

7. Ondergrond & toegankelijkheid: 

 

De Bubbelbar is een voertuig met een gewicht van 1.500kg. Dit maakt rijden over 

onverharde ondergronden onmogelijk. Het staat De Bubbelbar vrij om te allen tijde te 

weigeren om plaats te nemen op ondergronden die tot problemen of schade aan het 

voertuig kunnen leiden. Ook de toegangswegen naar de plaats van opstelling moeten aan 

bovenstaande voorwaarden voldoen. 

 

8. Betalingsvoorwaarden: 

 

Facturen van De Bubbelbar zijn te voldoen binnen de 14 dagen na factuurdatum. 

Verwijlintresten van 10% worden aangerekend vanaf 30 dagen na factuurdatum. 

 

9. Betwisting: 

 

In het geval van een geschil en bij gebrek aan een onderlinge overeenkomst zullen alle 

betwistingen worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement 

van de maatschappelijke zetel van De Bubbelbar.  

 

 

 

 

 


