
Aanmeldformulier De Hap van Jan 

Persoonsgegevens 
Voorletters en naam: 
Geboortedatum: 
Adres: 
Postcode: 
Woonplaats: 
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Dagen
Ik wens gebruik te maken van maaltijdservice de Hap van Jan op de volgende dag(en):
      maandag
      woensdag
      donderdag 

Voedselallergieën & dieetwensen
      vegetarisch
      glutenvrij
      lactosevrij
      notenallergie 
      zoutarm
      anders, namelijk:

Maaltijd opties 
      kleine eter €14,50

      grote eter €17,50

      Fles wijn 
      wit €12,50

      rood €12,50

      geen

Betaling 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:
• Ome Jan Vught B.V. om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag 

van uw rekening af te schrijven;
• Uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de op-

dracht van Ome Jan Vught B.V.
• Ome Jan Vught B.V. om eenmalig een borgsom van €15,00 van uw rekening af te schrijven voor 

het ontvangen van een sleutel van de maaltijdkluis. 

Ontvangen factuur 
      per e-mail 
      per post 

      Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden van maaltijdservice de Hap van Jan. 

Plaats en datum      Handtekening



1.Definities
In deze algemene voorwaarden wordt 
verstaan onder:
1.1. Consument: een natuurlijke 
persoon die niet handelt in de uitoe-
fe-ning van een beroep of bedrijf en een 
overeenkomst sluit of wenst te sluiten 
met Ome Jan Vught.
1.2. Leverancier: de besloten 
ven-nootschap met beperkte aanspra-
kelijkheid Ome Jan Vught B.V., geves-
tigd aan Ravelijn 1, 5264 PD te Vught, 
geregistreerd bij het handelsregister 
van de Kamer van Koophandel onder 
nummer 77673581. 
1.3. Product(en): een of meerdere 
producten uit het assortiment van Leve-
rancier, waaronder begrepen ‘Maal-tijd-
service Ome Jan’. 
1.4. Overeenkomst: de overeenkomst 
tussen Consument en Leverancier met 
betrekking tot de koop, verkoop en 
levering van Producten.
1.5. Website: de website van Ome Jan 
Vught met domeinnaam: www.omejan.
nl.
1.6. Algemene voorwaarden: deze 
algemene voorwaarden. 

2. Overeenkomst
2.1. Een overeenkomst komt tot 
stand op het moment dat Consument 
het aanmeldformulier volledig heeft 
ingevuld en toegestuurd en deze door 
Leverancier is ontvangen en aanvaard. 
2.2. Een schriftelijke bevestiging van 
Overeenkomst wordt door Leverancier 
verstrekt aan Consument. Deze be-
ves-tiging is bindend en wordt geacht 
de juiste inhoud van Overeenkomst 
weer te geven.
2.3. Consument is van rechtswege in 
verzuim wanneer enige verplichting uit 
Overeenkomst of Algemene Voorwaar-
den wordt geschonden. Bij verzuim van 
Consument heeft Leverancier het recht 
Overeenkomst zonder ingebrekestelling 
en zonder rechterlijke tussenkomst 
geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
2.4. Zowel Consument als Leverancier 
mag te allen tijde Overeenkomst op-
zeggen, waarbij een opzegtermijn van 1 
week geldt.  

3. Producten
3.1. Gegevens van algemene aard 
op Website, in folders, in catalogi, op 
afbeeldingen, dan wel andersoortige 
gegevens, dienen slechts te worden 

beschouwd als een algemene voorstel-
ling van Producten van Leverancier. 
Consument kan hieraan geen rechten 
ontlenen.  
3.2. Maaltijden zijn onder andere 
seizoensafhankelijk en kunnen daarom 
regelmatig worden aangepast, uitge-
breid of ingeperkt. Leverancier is niet 
verantwoordelijk indien de geleverde 
maaltijd afwijkt van het menu. 

4. Prijzen
4.1. Alle vermelde prijzen in een 
aanbod, offerte of Overeenkomst zijn 
in Euro (€) en inclusief btw en andere 
heffingen van overheidswege, tenzij 
expliciet anders aangegeven in het 
betreffende aanbod, offerte of Overeen-
komst.
4.2. Leverancier is te allen tijde ge-
rechtigd de tarieven voor Producten te 
wijzigen. Deze wijziging geldt ook voor 
reeds bestaande Overeenkomsten.
4.3. Wijzigingen treden 1 week na be-
kendmaking in werking, tenzij an-ders 
vermeld in de bekendmaking.

5. Levering
5.1. Producten dienen door Consument 
te worden afgehaald, tenzij na-drukke-
lijk anders is vermeld of afge-sproken. 
Op het terrein van Leverancier is een 
kluis aanwezig waar Producten iedere 
maandag, woensdag en donderdag 
beschikbaar zijn.
5.2. Bij afsluiten Overeenkomst ont-
vangt Consument een sleutel om de 
kluis te kunnen openen. Hiervoor dient 
Consument een borg te betalen van 
€15,00. Bij verlies of diefstal van de sleu-
tel worden de kosten voor het maken 
van een nieuw exemplaar verhaald op 
Consument.
5.3. Leveringsdata- en termijnen 
zijn slechts richtlijnen en nooit fata-
le ter-mijnen. Leverancier kan van 
de leverdata afwijken als gevolg van 
onvoor-ziene omstandigheden of in ver-
band met feestdagen. Leverancier zal in 
het geval van een vertraagde levering 
Consument informeren. 
5.4. Annuleringen, bijbestellingen en/
of andere wijzigingen van Producten 
moeten uiterlijk 1 week voor de geplan-
de levering worden doorgegeven aan 
Leverancier. 
6. Betaling
6.1. Consument dient Producten vooraf 
te betalen middels een automatisch 

incasso. Het machtingsformulier voor 
het automatische incasso dient tegelij-
kertijd met het aanmeldformulier door 
Consument te worden getekend.
6.2. De kosten zullen maandelijks wor-
den geïncasseerd door middel van een 
automatische incasso. 
6.3. Indien een automatische incasso 
niet kan worden uitgevoerd als ge-volg 
van onvoldoende saldo, onjuiste en/of 
verouderde betaalgegevens en/of overi-
ge redenen welke te wijten zijn aan Con-
sument, is Consument van rechtswege 
in verzuim. In dat geval is Leverancier 
gerechtigd €10,00 administratiekosten in 
rekening te brengen. Indien Consument 
na verstrijken van de betalingstermijn 
zoals in de eerste herinnering vermeld 
staat alsnog in verzuim blijft, is Leveran-
cier gerechtigd om de wettelijke rente 
te heffen over de hoofdsom alsmede 
in-cassokosten van 15% over de hoofds-
om, met een minimum van €40,00, en bij 
Consument in rekening te brengen.  
6.4. Leverancier is gerechtigd om de 
uitlevering van Producten op te schor-
ten indien en zolang Consument niet 
(volledig) aan betalingsverplichtingen 
heeft voldaan.

7. Aansprakelijkheid
Leverancier is niet aansprakelijk voor 
eventuele schade die ontstaat doordat 
Consument:
7.1. onjuiste of onvolledige informatie 
aan Leverancier heeft verstrekt;
7.2. productomschrijvingen, opwar-
minstructies, bereidingswijzen en 
waarschuwingen, waaronder meer 
expliciet begrepen eventuele allergenen 
aanduidingen, niet opvolgt of niet in 
acht neemt;
7.3. producten consumeert na ver-loop 
van de uiterste houdbaarheidsda-tum.

8.Herroepingsrecht
8.1.Consument is niet gerechtigd Pro-
ducten te retourneren wegens de aard 
van Producten (verse maaltijden en 
andere voedingswaren).

9. Privacy
9.1. Leverancier verwerkt persoons-ge-
gevens van Consument bij het uitvoe-
ren en afhandelen van Bestellingen. Dit 
gebeurt in overeenstemming met de 
vereisten die daaraan worden gesteld in 
de Algemene verordening gegevensbe-
scherming (AVG). 

Algemene voorwaarden
de Hap van Ome Jan
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