Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Mori Sushi Grill Asia
C.V. en klanten.
1. Definities
Bestelling: een bestelling van de Klant via het bestelplatform Cashdesk bij Mori Sushi Grill
Asia van het door de Klant geselecteerde Aanbod.
Aanbod: het productaanbod van Mori Sushi Grill Asia dat door de Klant via het
bestelplatform Cashdesk kan worden besteld.
Bestelplatform: de website www.morikitchen.cashdesk.nl waarop de service beschikbaar
wordt gesteld.
Service: de dienst, aangeboden door Mori Sushi Grill Asia, met betrekking tot het aanbieden
van gegevens, het productaanbod, prijzen, bezorggebied, bezorgkosten etc.
Klant: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een bestelling plaats via het
bestelplatform.
Overeenkomst: een overeenkomst tussen de klant en het Mori Sushi Grill Asia met
betrekking tot een bestelling en de bezorging of het afhalen van de bestelling.
Restaurant: Mori Sushi Grill Asia, het bedrijf dat maaltijden, dranken en aanverwante
artikelen bereidt en verkoopt en voor de totstandkoming en betaling van overeenkomsten het
bestelplatform gebruikt.

1. Overeenkomst
1.1
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat u een bestelling definitief maakt
door het klikken op de knop “Bestelling voltooien” tijdens het proces van het plaatsen van een
bestelling via het bestelplatform. Hiermee accepteert u het aanbod van het Restaurant en de
levering van de door u gekozen producten.

1.2
Na ontvangst van de door u geplaatste bestelling zal de bestelling per e-mail aan u
worden bevestigd.
1.3
De overeenkomst kan alleen door het restaurant worden uitgevoerd als u correcte en
volledige contact- en adresgegevens heeft verstrekt bij het plaatsen van uw bestelling. U heeft
de plicht eventuele onjuistheden direct bij het Restaurant te melden.
1.4
Het is mogelijk dat het Restaurant telefonisch contact met u op neemt om de bestelling
te verifiëren.
1.5
Als uw bestelling alcoholische producten en/of andere producten met een
leeftijdsrestrictie bevat, kan het Restaurant vragen om legitimatie. Het Restaurant weigert de
betreffende producten aan u te leveren als u zich niet kunt legitimeren of niet voldoet aan de
minimumleeftijdseisen. In dit geval kunnen annuleringskosten in rekening worden gebracht.
2. Betaling
2.1
Op het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen overeenkomstig artikel 1.1
van deze algemene voorwaarden, bent u verplicht om het Restaurant te betalen voor uw
bestelling.
2.2
Indien uw bestelling geannuleerd wordt dan vindt het retourneren van uw betaling
altijd plaats op dezelfde manier en rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden.
2.3
Het Restaurant heeft Cashdesk/Multisafepay geautoriseerd om namens het Restaurant
uw online betaling in ontvangst te nemen.
3. Levering
3.1
Voor bezorging van een bestelling geldt een minimumbedrag welke op de website
staat aangegeven.
3.2
De bezorgtijden van het Restaurant staan vermeld op
http://www.morikitchen.cashdesk.nl. Het is mogelijk om binnen deze tijden uw bestelling te
laten bezorgen.
3.3
Er wordt naar gestreefd uw bestelling binnen 60 minuten te bezorgen. Door
onvoorziene omstandigheden kan het voorkomen dat de streefbezorgtijd niet wordt gehaald.
Op zon- en feestdagen duurt de bezorging in het algemeen langer.
3.4
Het risico voor wat betreft de bestelling gaat over op uzelf nadat de bestelling is
geleverd en betaald.
3.5
Het herroepingsrecht opgenomen in artikel 7:46d Burgerlijk Wetboek is niet van
toepassing.
3.6
Annulering van uw bestelling is alleen mogelijk indien het Restaurant Cashdesk de
opdracht geeft de bestelling te annuleren.

3.7
Het Restaurant heeft het recht uw bestelling te annuleren indien de bestelde producten
niet beschikbaar zijn, indien uw contactgegevens onbereikbaar zijn of in geval van overmacht.
4. Rechten van intellectuele eigendom
4.1
Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de op de website geplaatste
content en andere content van Mori Sushi Grill Asia, inclusief reclamemateriaal, blijven
uitsluitend berusten bij Mori Sushi Grill Asia.
5. Aansprakelijkheid
5.1
Mori Sushi Grill Asia is niet aansprakelijk wegens een ontoerekenbare tekortkoming
in de nakoming van een overeenkomst, of uit enig andere hoofde. De aansprakelijkheid is
beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de
overeenkomst bedongen prijs.
5.2
Aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst of gemiste
besparing is uitgesloten.
5.3
Mori Sushi Grill Asia is niet aansprakelijk voor de bereikbaarheid van het
bestelplatform.
6. Toepasselijk recht
6.1
De overeenkomst tussen de klant en Mori Sushi Grill Asia wordt beheerst door het
Nederlands recht. Ontstane geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde
Nederlandse rechter.

