De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) zijn de voorwaarden waarop in
Nederland gevestigde horecabedrijven zoals hotels, restaurants, cafés en
aanverwante bedrijven (waaronder cateringbedrijven, party-servicebedrijven
e.d.), horecadiensten verlenen en horecaovereenkomsten sluiten.
De UVH zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank en de Kamer van
Koophandel en Fabrieken te 's-Gravenhage.
Artikel 1 Definities
Onder de navolgende woorden wordt in de UVH, en in de aanbiedingen en
overeenkomsten waarop de UVH van toepassing zijn, telkens het navolgende
verstaan.
1.1 Horecabedrijf
De natuurlijke- of rechtspersoon of vennootschap die zijn bedrijf maakt van het
verlenen van horecadiensten en lid is van Koninklijke Horeca Nederland.
1.2 Gastheer
Degene die een horecabedrijf vertegenwoordigt bij het afsluiten en uitvoeren van
horecaovereenkomsten.
1.3 Verlenen van horecadiensten
Het door een horecabedrijf verstrekken van logies en/of spijs en/of drank en/of het
ter beschikking stellen van (zaal)ruimte en/of terreinen, alles met alle daarbij
behorende werkzaamheden en diensten, en alles in de ruimste zin des woords.
1.4 KGast
De natuurlijke- of rechtspersoon of vennootschap die met een horecabedrijf een
horecaovereenkomst heeft gesloten.
1.5 Gast
a.
De natuurlijke perso(o)n(en) aan wie op grond van een met de gastgesloten b.
horecaovereenkomst één of meer horecadienst(en) moet worden verleend. Waar
in de UVH van gast, of kGast, wordt gesproken, wordt zowel gast als gastbedoeld
tenzij uit de inhoud van de bepaling en haar strekking noodzakelijkerwijze
voortvloeit dat slechts één van beide bedoeld kan zijn.
1.6 Horecaovereenkomst
Een overeenkomst tussen een horecabedrijf en een gastterzake een of meer door
het horecabedrijf te verlenen horecadiensten tegen een door de gastte betalen
prijs. In plaats van de term horecaovereenkomst wordt soms de term reservering
gebruikt.
1.7 Hotelbedrijf
Het horecabedrijf waarbij het verlenen van horecadiensten voornamelijk dan wel
uitsluitend bestaat uit het verstrekken van logies.
1.8 Restaurantbedrijf
Het horecabedrijf waarbij het verlenen van horecadiensten voornamelijk dan wel
uitsluitend bestaat uit het verstrekken van spijs en bijbehorende drank.
1.11 Reserveringswaarde (de waarde van de horecaovereenkomst)
ZIE LAATSTE ALINEA VAN DIT DOCUMENT VOOR VASTGESTELDE BEDRAGEN
DOOR HOTEL OKURA AMSTERDAM
1.12 Koninklijke Horeca Nederland
Het Koninklijk Verbond van Ondernemers in het Horeca- en Aanverwante Bedrijf
"Horeca Nederland" c.q. de eventuele rechtsopvolger daarvan.
1.13 Annulering
a.
De in schriftelijke vorm door de gastaan het horecabedrijf gedane mededeling
b. dat
van een of meer overeengekomen horecadiensten geheel of gedeeltelijk geen
gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door het
c.
horecabedrijf aan de gastgedane mededeling dat een of meer overeengekomen
horecadiensten geheel of gedeeltelijk niet verstrekt zullen worden.
1.14 No-show
Het zonder annulering niet gebruik maken door een gast van een op grond van een
horecaovereenkomst te verstrekken horecadienst.
1.15 Groep
Een groep van 10 of meer personen aan wie door een horecabedrijf een of meer
horecadiensten moeten worden verleend krachtens een of meer als samenhangend
te beschouwen horecaovereenkomsten.
1.16 Individu
Iedere persoon die niet behoort tot een groep volgens bovengenoemde definitie.
Artikel 9 Annuleringen
9.1 Annulering door Gasten, algemeen
9.1.1 De gast is niet bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren, tenzij hij
tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen.
Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk
aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien het horecabedrijf het aanbod niet
onverwijld verwerpt. Annulering dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan
een mondelinge annulering kan de gastgeen rechten ontlenen. Het bepaalde in
artikel 9 geldt onverminderd het bepaalde in andere artikelen.
9.1.2 Het horecabedrijf kan uiterlijk één maand voordat de eerste horecadienst op
grond van de desbetreffende horecaovereenkomst zal moeten worden verricht aan
de gastverklaren bepaalde individuen te zullen beschouwen als groep. Op die
personen zijn alsdan alle bepalingen voor groepen van toepassing.
9.1.3 Het bepaalde in de artikelen 13.1 en 14.6 is ook op annuleringen van
toepassing.

9.1.4 Ingeval van no-show zal de gastin alle gevallen verplicht zijn de
reserveringswaarde te betalen.
9.1.5 Indien niet alle overeengekomen horecadiensten worden geannuleerd zijn op
de geannuleerde horecadiensten onderstaande bepalingen pro rata van toepassing.
9.1.6 Indien een of meer overeengekomen horecadiensten geheel of gedeeltelijk
worden geannuleerd, worden de termijnen in de navolgende artikelen
vermeerderd met 4 maanden indien de reserveringswaarde van de geannuleerde
horecadienst(en) meer bedraagt dan de op overeenkomstige wijze berekende
waarde van de overige horecadiensten die het horecabedrijf had kunnen verlenen
in het tijdsbestek waarin de geannuleerde horecadiensten verleend hadden
moeten worden.
9.1.7 Bedragen die het horecabedrijf met het oog op de geannuleerde
horecaovereenkomst ten tijde van de annulering reeds aan derden verschuldigd is
geworden dienen door de gastte allen tijde volledig aan het horecabedrijf te
worden vergoed, mits het horecabedrijf niet onredelijk gehandeld heeft door de
betreffende verplichtingen aan te gaan. De betreffende bedragen strekken in
mindering op de in de navolgende bepalingen bedoelde reserveringswaarde.
9.3 Annulering van restaurant/tafelreservering
9.3.1 Groepen (10 of meer gasten)
Wanneer een reservering voor uitsluitend een restaurant (tafelreservering) is
gemaakt voor een groep dan geldt voor annulering van die reservering het
navolgende:
1. indien een menu is overeengekomen:

c.
d.
e.

bij annulering meer dan 14 dagen voor het gereserveerde tijdstip zal geen
vergoeding verschuldigd zijn;
bij annulering 14 dagen of minder doch meer dan 7 dagen voor het gereserveerde
tijdstip zal de gast 25% van de reserveringswaarde verschuldigd zijn;
bij annulering 7 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip zal de gast 50%
van de reserveringswaarde verschuldigd zijn.
bij annulering 3 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip zal de gast 75%
van de reserveringswaarde verschuldigd zijn.
2. indien geen menu is overeengekomen:

a.
b.

bij annulering meer dan tweemaal 24 uur voor het gereserveerde tijdstip zal geen
vergoeding verschuldigd zijn;
bij annulering tweemaal 24 uur of minder voor het gereserveerde tijdstip zal de
gast 50% van de reserveringswaarde verschuldigd zijn.
9.3.2 Individuen (9 of minder gasten)
Wanneer een reservering voor uitsluitend een restaurant (tafelreservering) is
gemaakt voor één of meer individuen dan geldt voor annulering van die reservering
het navolgende:
1. indien een menu is overeengekomen:
bij annulering meer dan viermaal 24 uur voor het gereserveerde tijdstip zal geen
vergoeding verschuldigd zijn;
bij annulering viermaal 24 uur of minder voor het gereserveerde tijdstip zal 50%
van de reserveringswaarde verschuldigd zijn.

2. indien geen menu is overeengekomen:
bij annulering voor 10:00 voor lunch en 15:00 voor diner op de dag van het
gereserveerde tijdstip zal geen vergoeding verschuldigd zijn;
b. bij annulering na 10:00 voor lunch en 15:00 voor diner op de dag van het
gereserveerde tijdstip zal de gast een vergoeding verschuldigd zijn volgens het
navolgende overzicht:
a.

Vastgestelde vergoeding per persoon, voor de restaurants in Hotel Okura
Amsterdam:
Ciel Bleu
Serre
Sazanka
Yamazato
Taste of Okura
Lunch
Menuprijs
€ 40,Menuprijs € 50,waarde
workshop
Diner
€ 100,€ 75,€ 100,€ 100,waarde
workshop

Dit document is een samenvatting van de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH),
waarvan een volledig exemplaar beschikbaar is op onze website: www.okura.nl

