
 

 

Algemene Voorwaarden Klanten 

Deze 'Algemene Voorwaarden Klanten' zijn van toepassing op de relatie tussen 

www.stobarotterdam.nl en de Klanten.  

 

1. Definities 

Aanbod: het product –en dienstenaanbod van Stobá Restaurant B.V. dat door de Klant via de 

website, telefonisch en/of op locatie kan worden besteld. 

Bestelling: een bestelling van de Klant via de website, telefonisch en/of op locatie van het door de 

Klant geselecteerde Aanbod. 

Klant: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Bestelling plaats via de website, telefonisch 

en/of op locatie. 

Overeenkomst: een overeenkomst tussen de Klant en het Restaurant met betrekking tot een 

Bestelling en de bezorging of het afhalen van de Bestelling. 

Restaurant: een bedrijf dat maaltijden, dranken en aanverwante artikelen bereidt en verkoopt en 

voor de totstandkoming en betaling van de Overeenkomsten. 

Restaurantinformatie: de informatie van het Restaurant met betrekking tot, onder andere, bedrijfs - 

en contactgegevens, algemene informatie, productaanbod (maaltijden, bijgerechten, opties en 

dranken), prijzen voor ieder afzonderlijk product (inclusief BTW), bedrijfslogo, grafisch materiaal, 

bezorggebied (inclusief postcodes), bezorgkosten en minimale bestelbedragen. 

 

2. Identiteit van Stobá Restaurant B.V. 

Stobá Restaurant B.V. 

Adres: Hoogstraat 28A 

            3011 PP Rotterdam 

KvK:    83467343 

BTW:   862885589B01 

 
Email: info@stobarotterdam.nl 

Tel: +31 615103891 (bereikbaar van Maandag tot en met Zondag van 12:00 tot 23:00) 

 

3. Toepasselijkheid 

Op het Aanbod zijn de algemene voorwaarden van het Restaurant van toepassing. 

De Klant gaat door middel van het plaatsen van een Bestelling direct een Overeenkomst met het 

Restaurant aan voor de levering van het door de Klant geselecteerde Aanbod. De Klant is 

gebonden aan de Bestelling en heeft geen recht op terugbetaling, behalve in het geval van 

annulering door het restaurant op grond van artikel 6 hieronder. 
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4. Het Aanbod 

Het restaurant Stobá kan ingrediënten en additieven gebruiken voor maaltijden en drankjes, die allergieën en intoleranties 

kunnen veroorzaken. Als een Klant allergisch is voor bepaalde voedingsmiddelen, raden wij aan om telefonisch contact op te 

nemen met het restaurant voor actuele allergeneninformatie voordat de bestelling wordt geplaatst. 

Stobá Restaurant B.V. geeft alle Restaurantinformatie zodanig weer, dat voor de Klant duidelijk is wat zijn rechten en 

verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden. 

 

5. De Overeenkomst 

De Overeenkomst kan alleen door het Restaurant worden uitgevoerd als de Klant correcte en volledige contact- en 

adresgegevens verstrekt bij het plaatsen van de Bestelling. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of 

vermelde betaalgegevens onverwijld aan het Restaurant te melden. 

In verband met informatie over de status van zijn Bestelling, dient de Klant na het plaatsen van de Bestelling telefonisch of 

per e-mail (zoals aangegeven bij het plaatsen van de Bestelling) bereikbaar te zijn voor het Restaurant. 

Bij bezorging van de Bestelling, dan dient hij aanwezig te zijn op het door de Klant aangegeven bezorgadres om de Bestelling 

in ontvangst te kunnen nemen. 

 

 

 



 

 

6. Ontbinding van de Overeenkomst en annulering van de Bestelling 

In verband met de bederfelijkheid van het Aanbod geldt dat de Klant geen recht heeft om de Overeenkomst te ontbinden. 

Annulering van de Bestelling door de Klant bij het Restaurant is slechts mogelijk indien het Restaurant expliciet aangeeft 

dat Annulering van de Bestelling door de Klant mogelijk is. 

Het Restaurant heeft het recht de Bestelling te annuleren indien bijvoorbeeld het Aanbod niet meer beschikbaar is, de Klant 

een incorrect of onbereikbaar telefoonnummer, andere contactgegevens heeft opgegeven of in geval van overmacht. 

Indien de Klant een valse Bestelling plaatst (bijvoorbeeld door foutieve contactgegevens door te geven, niet te betalen of 

door niet aanwezig te zijn op de bezorglocatie  om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen) of anderszins zijn plichten 

die voortvloeien uit de Overeenkomst niet nakomt, dan kan Stobá Restaurant B.V. besluiten om toekomstige Bestellingen 

van de betreffende Klant te weigeren. 


