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DAGARRANGEMENT 2019

Beste organisator,
Dat FOOD een belangrijk onderdeel van ieder event is mag duidelijk zijn. Het is dus van groot belang dat hier liefde en
aandacht aan worden besteed. En dat onderdeel, daar zijn wij bij MOOD4FOOD erg goed in. Voor ieder event bedenken

INTRO

wij een passende invulling, en als lid van MVO Nederland leven wij duurzame verantwoorde doelstellingen na.
Mood4Food staat garant voor (h)eerlijke catering op maat!
Van kofﬁe tot cocktails en alles wat daar tussenin zit. Tijdens congressen en events serveren wij eerlijke kofﬁe (Barista
Service of Filterkofﬁe), sapjes, smoothies en/of softdrinks en bieden wij onze gasten een smaakvolle keuze bij de
waterbar. Rond borreltijd komen de koude biertjes & goede wijnen tevoorschijn. Wij selecteren ieder jaar weer nieuwe
mooie (huis-) wijnen en denken na over wijn-spijs combinaties.
Op de volgende pagina’s staat ons standaard dagarrangement uitgeschreven. Wij denken hiermee een mooi aanbod
te presenteren, maar het is natuurlijk altijd mogelijk dat wij het arrangement geheel op uw wensen aanpassen, of
bijvoorbeeld uitbreiden met een walking of shared dinner. Indien u een voorstel op maat wilt ontvangen, geen probleem,
wij maken het graag voor u.
Met vriendelijke groet,
Mood4Food
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COFFEE & MORE
Tijdens de ontvangst, de ochtendpauze, na aﬂoop v/d lunch & tijdens de middagpauze te verkrijgen:
Barista Service met Cappuccino, Espresso & Caffè Latte met onze eigen Mood4Food Binck Roast

COFFEE
&
MORE

>>> of traditionele Filterkoffie van Tiktak (Fairtrade) i.p.v. Barista Service (-/- € 4,- p.p. op de arrangementsprijs)
Biologische Thee van Mr. Jones
Tevens serveren wij verse Munt, Citroen, Honing & Gember bij de Thee
Geserveerd in duurzame disposable bekertjes

WATERBAR
De gehele dag serveren wij 4 smaken geﬁlterd Kraanwater vanuit Kilner waterdispensers
Aardbeien, Munt & Citroen
Komkommer, Sinaasappel & Limoen
Grapefruit & Rozemarijn
Biologische Siropen
Geserveerd in duurzame bioplastic bekertjes gebruikt, gemaakt van Mais & Biet

VOOR DE SPREKERS:

Op het podium staat een karaf met Water & glaswerk voor de sprekers
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TIJDENS DE ONTVANGST, DE OCHTENDBREAK & DE LUNCH
Kratjes met vers Fruit

VG, V, L, G

TIJDENS DE ONTVANGST
Cheesecake-Brownie

SWEETS
&
MORE

BananenCake

V

V

Mini Kaneel Donuts
Mini Mueslibollen

V

VG, V

Oud-Hollandsche Ontbijtkoek

VG, V, L

TIJDENS DE OCHTENDBREAK : Vanonder de stolpen op het buffet
Lactose vrije Brownie

V, L, G

Amandel-Appel Cake
Lemon Pie V
Rochers

V

VG, V, L, G

Mini Madeleines

VG, V, L, G

TIJDENS DE MIDDAGBREAK : Gezonde break

Power Juice Bar > 4 soorten Juice om te shotten
Haver-Cranberry koeken

VG, V, L, G

VG, V, L

V = Vegetarisch * L = Lactosevrij * G = Glutenvrij * VG = Veganistisch
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MOOD4FOOD LUNCH > o.b.v. 3 items p.p. > optie 1 >>> in standaard arrangement
Wrapje met Kip, Chutney, Sla, Mais & Paprika

LUNCH
OPTIE 1
STANDAARD

L

Pita met homemade Hummus, Andijvie, Rauwkost & zwarte Sesam VG, V, L
Broodje Ei, Bieslook & zwarte Peper-Mayo

V

Bruine Boterham met Biologische Belegen Kaas, Rucola & saus van zongedroogde Tomaten V

EN > SALADE

Seizoens-wisselende Salade à la Mood4Food

VG, V, L, G

OPTIONEEL > SOEP

Seizoens-wisselende Soep à la Mood4Food > meerprijs > € 1,95 p.p.

DRANKEN

V

Flesje Vruchtensap van Schulp (0,2 l) , Jus d’Orange, Appelsap & Appel-Aardbei, Vlierbes
Optioneel > Melk & Karnemelk > meerprijs > € 1,00 p.p.
Onze Waterbar, Barista & Thee Service is ook beschikbaar tijdens de lunch

V = Vegetarisch * L = Lactosevrij * G = Glutenvrij * VG = Veganistisch
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MOOD4FOOD INTERNATIONALE LUNCH* >>> meerprijs à € 7,50 p.p.
Onderstaande gerechten zijn een voorbeeld en kunnen per seizoen worden aangepast

MENU

LUNCH
OPTIE 2

Mediterrane ‘Creamy Chicken’ met zongedroogde Tomaat, Artisjok, zwarte Olijven & Peterselie
Gerecht van geroosterde Aubergine met Mozzarella
Couscous met gedroogd Fruit, Amandel & Bosui
Salade van Kikkererwten & Koriander
Salade van gegrilde Groenten
Pastasalade

V

V

V

V

V

Verschillende broodsoorten met Dips & Boter

V

OPTIONEEL > SOEP

Seizoens-wisselende Soep à la Mood4Food > meerprijs > € 1,95 p.p.

DRANKEN

V

Flesje Vruchtensap van Schulp (0,2 l) , Jus d’Orange, Appelsap & Appel-Aardbei, Vlierbes
Optioneel > Melk & Karnemelk > meerprijs > € 1,00 p.p.
Onze Waterbar, Barista & Thee Service is ook beschikbaar tijdens de lunch

V = Vegetarisch * L = Lactosevrij * G = Glutenvrij * VG = Veganistisch
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BAR MOMENTS > 1 uur open bar gebaseerd op 65% van het aantal daggasten
Heineken van de tap & ﬂesjes Heineken 0,0%
Witte Wijn > Domaine de Belle Mare > Les Collines Blanc > Languedoc > Frankrijk
Rode Wijn > Domaine de Belle Mare > Les Collines Rouge > Languedoc > Frankrijk

BAR
&

BITES

Jus d’Orange, Frisdranken & Mineraalwater

BITES > 3 bites p.p.
Mood4Food No Waste Bite
Lijnzaad Cracker met gerookte Zalm

L, G

Gebakken Wonton met Tapenade van Doperwt & Munt

VG, V, L

Spiesje gemarineerde Tofu met Sesam & Komkommer

VG, V, L, G

Crouton met Cecina de Leone & Parmasaus
Gamba met Sesam & Furikake

L, G

Piramide van Bitterballen met Dijon Mosterd
Zeewierloempia met Japanse dip & geserveerd op een bedje van Zeewier
Samosa’s met een pittige Kerry-Yoghurtdip

V

VG, V, L

TABLE BITES
Cashews, Cranberry, Pepitas & Pinda’s
Amandelen, Hazelnoten, Kokosblokjes, gedroogde Ananas, Meloen & Mango
V = Vegetarisch * L = Lactosevrij * G = Glutenvrij * VG = Veganistisch
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ALGEMENE (PRIJS-) INFORMATIE :
Prijs per persoon:

€ 43,50 incl. Barista Service (of € 39,50 met Filterkofﬁe)

Gemiddelde duur event:

09.00 tot 18.00 uur

Minimum aantal gasten:

300 (minder gasten? Geen probleem, wij maken graag een voorstel op maat)

VOORWAARDEN :

De aangeboden prijzen zijn gebaseerd op minimaal 300 gasten en kunnen wijzigen indien het aantal personen

ALGEMENE
(PRIJS-)

INFORMATIE &

VOORWAARDEN

verandert.
Het deﬁnitieve aantal gasten ontvangen we graag 10 werkdagen van te voren. Daarna mag er 5 werkdagen van te
voren maximaal nog 10% naar beneden afgeweken worden van het deﬁnitieve aantal gasten.
Let op: voor deze arrangementsprijs geldt een minimum van 300 gasten.
De prijzen zijn inclusief personeel > cateringmanager, catering personeel & op-, en afbouw crew.
Alle aangeboden cateringdiensten van Mood4Food zijn inclusief serveer-, presenteermaterialen, voorbereidingen,
huurmaterialen, bediening & transport.
Alle aangeboden cateringdiensten van Mood4Food zijn exclusief & inrichting zoals bars, buffetten, meubilair & decoratie.
Alle aangeboden cateringdiensten van Mood4Food zijn exclusief afvalverwerking.
Alle prijzen van Mood4Food zijn exclusief BTW.
Alle prijzen van Mood4Food zijn exclusief de commissie aan de Hangaar2.
Op alle offertes van Mood4Food zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.
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HOE DRAAGT MOOD4FOOD BIJ AAN EEN DUURZAME SAMENLEVING :

MVO

Producten en diensten zo lokaal en duurzaam mogelijk inkopen
Meer vegetarisch, minder vlees & vis (gemiddelde op events: 80% vegetarisch)
Verantwoord materiaalgebruik > duurzaam & biologisch afbreekbaar
Tegengaan voedselverspilling door strakke inkoop en door overgebleven voedsel
te schenken aan het Leger des heils (mits HACCP verantwoord)
Verantwoorde afvalscheiding (6 stromen) & stroomgebruik (groene stroom)
Strak geplande en beperkte autoritten om CO2 uitstoot tegen te gaan
Mood4Food is lid van MVO Nederland
Mood4Food compenseert haar CO2 uitstoot door te doneren aan de volgende
goede doelen > Made Blue & Trees for All
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MOOD4FOOD & MADE BLUE
Mood4Food is sinds januari 2019 partner van MADE BLUE, een goede doelen stichting zonder winstoogmerk,

UW
DONATIE
AAN
MADE BLUE

die werkt aan toegang tot schoon drinkwater voor iedereen.
Wereldwijd kampen 2,7 miljard mensen met een tekort aan drinkwater. Voor 78 miljoen mensen is deze situatie
permanent. Voor 3,5 miljoen mensen per jaar komt hulp te laat.
Voor de geserveerde kofﬁe, thee, lunch, borrel en/of diner is vaak veel drinkwater gebruikt in de keten: van
cacaoboon tot brownie, van kofﬁeboon tot ﬁlterkofﬁe en van graan tot broodje. Door alle liters drinkwater die
in de productieketen zijn gebruikt ook weer terug te brengen als schoon drinkwater in ontwikkelingslanden is
de cirkel rond: een liter voor een liter.
MADE BLUE zorgt met behulp van Mood4Food voor het meetbaar maken van schoon drinkwater in
ontwikkelingslanden. Projecten worden geïmplementeerd met focus op efﬁcient, duurzaamheid en effectiviteit.
Projectselectie en monitoring wordt uitgevoerd door Aqua for All.
Met uw bijdrage compenseert u uw eigen watervoetafdruk van uw evenement/congres en maakt u het werk
van MADE BLUE mogelijk.
MEDE NAMENS MADE BLUE: HARTELIJK DANK!
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ALGEMENE VOORWAARDEN MOOD4FOOD BV
1. Algemeen
Voor Mood4Food BV gelden de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH). Tenzij in deze bijzondere Algemene Voorwaarden daarvan wordt afgeweken – in welk geval deze bijzondere voorwaarden van toepassing zijn – gelden voor het overige de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH). Onder levering van zaken en diensten wordt mede verstaan de verzorging van evenementen,
party’s, exploitaties in de ruimste zin van het woord waarin ook zijn inbegrepen de levering van personeel, locaties en materialen.
Op alle opdrachten, die door Mood4Food BV worden uitgevoerd in het kader van de organisatie van evenementen, waaronder begrepen het leveren van catering, het leveren van het voor de organisatie van evenementen voortvloeiende aanvullende diensten, alsmede het verrichten van interim-management activiteiten en advisering zijn onderhavige algemene
leveringsvoorwaarden van toepassing. Bij inschakeling van toeleveranciers prevaleren de leveringsvoorwaarden van deze leveranciers, tenzij schriftelijk expliciet anders is overeengekomen.
2. Omzetbelasting
Al onze aanbiedingen, offertes en contracten zijn exclusief omzetbelasting.
3. Aanpassingen, doorberekeningen
Indien de opdrachtgever gedurende het voorbereidingsproces enig programmaonderdeel van het overeengekomen evenement wil aanpassen, toevoegen of anders ingevuld wil zien, zullen de daaruit voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever doorberekend worden en door opdrachtgever moeten worden betaald. Zo veel als mogelijk zullen dergelijke wijzigingen
schriftelijk worden bevestigd.
4. Cateringkosten
Cateringkosten worden exclusief de wettelijk niet verrekenbare omzetbelasting vermeld in onze aanbiedingen, offertes en contracten. De niet aftrekbare omzetbelasting wordt op de eindfactuur op verzoek gespecificeerd naar hoog en laag tarief. Cateringkosten worden, tenzij schriftelijk expliciet anders is overeengekomen, op basis van nacalculatie geoffreerd en gefactureerd.
5. Aanbiedingen/overeenkomsten
Alle aanbiedingen van Mood4Mood zijn te allen tijde vrijblijvend. De prijzen in de aanbiedingen zijn zolang geldig als in deze aanbieding vermeld staat en slechts geldig voor de betreffende aanbieding. Prijsstijging in grondstoffen, loonkosten, accijnzen, huren, alsmede telfouten kunnen bij een definitieve overeenkomst gewijzigd worden doorberekend. De opdracht is definitief
nadat een door Mood4Food BV opgestelde en door opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging (ook te noemen een definitieve reservering) in het bezit is van Mood4Food BV. Ook een mondelinge toezegging of per e-mail van opdrachtgever aan Mood4Food BV is bindend en geldt als officiële bevestiging.
6. Betalingscondities
Bij een definitieve reservering dient door opdrachtgever een waarborgsom ter grootte van 75% van de totale opdrachtwaarde (inclusief omzetbelasting) te worden voldaan. Deze waarborgsom dient ten laatste 14 (veertien) dagen voor het tijdstip waarop de eerste dienst door Mood4Food BV zou moeten worden verleend in het bezit te zijn van Mood4Food BV, tenzij hierover
schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt. Indien de opdrachtwaarde (inclusief Omzetbelasting) hoger is dan € 100.000,- dan wordt bedoelde waarborgsom in 2 (twee) termijnen in rekening gebracht: 25% te betalen binnen 30 (dertig) dagen na de definitieve reservering en de resterende 50% als omschreven in de eerst alinea van dit artikel. De eindfactuur dient door
opdrachtgever te worden voldaan binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum.
Indien een factuur of facturen niet binnen de gestelde termijn is of zijn voldaan, dan draagt Mood4Food BV de financiële afhandeling over aan haar incasso-partner Intrum Justitia. Alle (meer-) kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de opdrachtgever.
7. Garantie aantal gasten catering
Het in de definitieve reservering vermelde aantal gasten beschouwt Mood4Food BV als garantieaantal voor het betreffende evenement, tenzij de klant nadien alsnog schriftelijk een gewijzigd aantal heeft doorgegeven.
•
Wijzigingen op het in de eerste alinea omschreven garantieaantal zijn, zonder financiële consequenties, mogelijk tot 3 (drie) maanden voor de datum van het evenement.
•
Wijzigingen op het in de eerste alinea omschreven garantieaantal zijn mogelijk tot 14 dagen voor de datum van het evenement tot een maximum van 10 % van het in de eerste alinea bedoelde garantieaantal.
•
Bij dagarrangementen welke eindigen met een borrel, wordt er uitgegaan van 60% van het aantal gasten voor de borrel. Afhankelijk van hoe het arrangement is opgebouwd, kan indien gewenst tegen een meerprijs het aantal borrelgasten worden verhoogd.
•
Indien het aantal gasten binnen deze termijnen alsnog wordt gewijzigd, dan zal opdrachtgever bij een verlaging van het aantal gasten de vergoeding gebaseerd op het garantieaantal in de vorige alinea verschuldigd blijven.
•
Indien het aantal gasten binnen deze termijn van 14 (veertien) dagen wordt verhoogd, dient opdrachtgever onverwijld contact op te nemen met Mood4Food BV. Bij geschikte accommodatie is dit uiteraard te allen tijde mogelijk.
8. Extra personeelskosten
Op zon- en feestdagen geldt een toeslag van 50% per medewerker per uur, tenzij anders is overeengekomen.
9. Locatie reserveringen
Bij huur van ruimten door Mood4Food BV namens derden zijn eveneens van toepassing de algemene voorwaarden en condities van de betreffende locatie.
10. Vermissing en schade
Wanneer van Mood4Food BV, van derden gehuurde of haar leveranciers ter beschikking gestelde goederen worden vermist, beschadigd raken of breken, dient opdrachtgever het bedrag dat met de vervanging van de betrokken zaken gemoeid is, te voldoen aan Mood4Food BV of haar leveranciers, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid van de zijde van Mood4Food BV
of haar leveranciers.
11. Productaansprakelijkheid
In het kader van de HACCP wetgeving is Mood4Food BV aansprakelijk voor de voedselveiligheid van haar producten. Echter, indien producten worden gebruikt buiten het gezichtsveld van Mood4Food BV, bijvoorbeeld indien cliënten producten ophalen, dan wel dat Mood4Food BV producten aflevert bij cliënten zonder verdere begeleiding, vervalt voornoemde
productaansprakelijkheid.
12. Annulering definitieve reservering
In alle gevallen waarin van een definitieve reservering sprake is, zal voor de annulering van een dergelijke overeenkomst het navolgende gelden:
In alle
a.
b.
c.
d.
e.

gevallen waarin op grond van een overeenkomst een cateringdienst moet worden verleend, zal voor de annulering van een in een zodanige overeenkomst opgenomen reservering het navolgende gelden:
Bij annulering meer dan 3 (drie) maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 20% van de reserveringswaarde (inclusief BTW) aan Mood4Food BV te betalen.
Bij annulering meer dan 2 (twee) maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 40% van de reserveringswaarde (inclusief BTW) aan Mood4Food BV te betalen.
Bij annulering meer dan 1 (één) maand voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 60% van de reserveringswaarde (inclusief BTW) aan Mood4Food BV te betalen.
Bij annulering meer dan 14 (veertien) dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 80% van de reserveringswaarde (inclusief BTW) aan Mood4Food BV te betalen.
Bij annulering 14 (veertien) dagen of minder voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde (inclusief BTW) aan Mood4Food BV te betalen.

Overige bepalingen:
•
De opdrachtgever is gehouden aan het vergoeden van alle in zijn opdracht gemaakte kosten en de verrichtte uren die voor de voorbereiding van de opdracht reeds uitgevoerd zijn tegen de overeengekomen uurtarieven.
•
Ten aanzien van de dienstverlening van derden (bijvoorbeeld met betrekking tot entertainment, audiovisuele voorzieningen en locatieverhuur) gelden de door de betreffende derden gehanteerde annuleringsvoorschriften.
13. Vergunning
Indien ten behoeve van de uitvoering van een evenement externe vergunningen noodzakelijk blijken, is de opdrachtgever voor het verkrijgen van deze vergunningen verantwoordelijk, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.
14. Overmacht
Indien aantoonbaar sprake is van overmacht kan Mood4Food BV na kennisgeving aan de klant, de uitvoering van haar werkzaamheden geheel of gedeeltelijk annuleren. In ieder geval gelden als situaties van overmacht:
• Overheidsbepalingen en –verzoeken die dienen te worden nageleefd
• Onlusten
• Stakingen
• Storingen in de aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water- en energieveringen
• Het uitvallen van de installaties, die noodzakelijk zijn voor een degelijke uitvoering van onze diensten
• Brand of ongevallen
15. Geheimhouding
De directie van Mood4Food BV en haar medewerk(st)ers zullen alle door haar opdrachtgevers verstrekte vertrouwelijke gegevens als zodanig en onder strikte geheimhouding behandelen.
16. Copyright
Niets uit onze aanbiedingen, offertes en contracten mag worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt in enige vorm op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën zonder voorafgaande toestemming van Mood4Food BV anders dan door eigen gebruik. Het copyright van aanbiedingen, offertes en contracten en op maat gesneden concepten blijft
geestelijk en creatief eigendom van Mood4Food BV. De uiteindelijke productie en uitvoering van onze aanbiedingen, offertes, contracten en op maat gesneden concepten in zijn geheel of van afzonderlijke onderdelen daaruit is enkel en alleen voorbehouden aan Mood4Food BV.
17. Geschillen
Op door Mood4Food BV aangegane overeenkomsten, waarop deze voorwaarden gelden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.

