
Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) 
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 Koninklijk 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 Klant 
De natuurlijke- of rechtspersoon of vennootschap die met een horecabedrijf een horecaovereenkomst heeft 
gesloten. 
 
1.5 Gast 
De natuurlijke perso(o)n(en) aan wie op grond van een met de klant gesloten horecaovereenkomst één of 
meer horecadienst(en) moet worden verleend. Waar in de UVH van gast, of klant, wordt gesproken, wordt 
zowel gast als klant bedoeld 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 klant terzake een of meer door het horecabedrijf te 
verlenen horecadiensten tegen een door de klant te 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. 
 
1.9 Cafébedrijf 
Het horecabedrijf waarbij het verlenen van horecadiensten voornamelijk dan wel uitsluitend bestaat uit het 
verstrekken van drank. 
 
1.10 Zaalverhuurbedrijf 



Het horecabedrijf waarbij het verlenen van horecadiensten voornamelijk dan wel uitsluitend bestaat uit het 
ter beschikking stellen van zaalruimte. 
 
1.11 Reserveringswaarde (de waarde van de horecaovereenkomst) 
De totale omzetverwachting van het horecabedrijf inclusief bedieningsgeld, (toeristenbelasting) en b.t.w. 
terzake een met een klant gesloten horecaovereenkomst, welke verwachting is gebaseerd op de binnen dat 
horecabedrijf geldende gemiddelden. 
 
1.12 Koninklijk Horeca Nederland 
Het Koninklijk Verbond van Ondernemers in het Horeca- en Aanverwante Bedrijf "Horeca Nederland" c.q. 
de eventuele rechtsopvolger daarvan. 
 
1.13 Annulering 
De in schriftelijke vorm door de klant aan het horecabedrijf gedane mededeling dat van een of meer 
overeengekomen horecadiensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in 
schriftelijke vorm door het horecabedrijf aan de klant gedane 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.  
Let op!! In geval van een NO SHOW reservering zijn wij genoodzaakt € 80,- per 
gereserveerd couvert per direct van uw creditcard af te boeken! 
 
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. 
 
1.17 Goederen 
Alle goederen, daaronder begrepen gelden, geldswaarden en geldswaardige papieren. 
 
1.18 Kurkengeld 
Het bedrag verschuldigd terzake het in de ruimten van een horecabedrijf nuttigen van 
niet door dat horecabedrijf verstrekte drank. 
 
1.19 Keukengeld 
Het bedrag verschuldigd terzake het in de ruimten van een horecabedrijf nuttigen van niet door dat 
horecabedrijf verstrekte spijzen. 
 
1.20 Omzetgarantie 
Een schriftelijke verklaring van de klant dat terzake één of meer horecaovereenkomsten door het 
horecabedrijf minimaal een bepaald bedrag aan omzet zal worden gerealiseerd. Artikeltitels dienen 
uitsluitend ter referentie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 
 
 
 
Artikel 9 Annuleringen 
9.1 Annulering door klanten, algemeen 



9.1.1 De klant 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 klant geen 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 klant verklaren 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 klant in 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 klant te 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. 
 
9.4 Annulering andere horecaovereenkomsten. 
9.4.1 Voor annulering van alle reserveringen niet vallende onder de artikelen 
9.2 en 9.3 zal het navolgende gelden. 
9.4.2 Wanneer een reservering is gemaakt voor een groep dan geldt voor annulering van die reservering 
het navolgende. 
a. Bij annulering meer dan 6 maanden voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende 
horecaovereenkomst de eerste horecadienst zou moeten worden verleend is de klant niet gehouden enige 
vergoeding aan het horecabedrijf te betalen. 
b. Bij annulering meer dan 3 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 10% van de 
reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen. 
c. Bij annulering meer dan 2 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 15% van de 
reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen. 
d. Bij annulering meer dan 1 maand voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 35% van de 
reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen. 
e. Bij annulering meer dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 60% van de 
reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen. 
f. Bij annulering meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 85% van de 
reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen. 
g. Bij annulering 7 dagen of minder voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100% van de 
reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen. 
 
9.4.3 Wanneer een reservering is gemaakt voor één of meer individuen geldt voor 



annulering van die reservering het navolgende. 
a. Bij annulering meer dan 1 maand voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende 
horecaovereenkomst de eerste horecadienst zou moeten worden verleend is de klant niet 
gehouden enige vergoeding aan het horecabedrijf te betalen. 
b. Bij annulering meer dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 15% van de 
reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen. 
c. Bij annulering meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 35% van de 
reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen. 
d. Bij annulering meer dan 3 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 60% van de 
reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen. 
e. Bij annulering meer dan 24 uur voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 85% van de 
reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen. 
f. Bij annulering 24 uur of minder voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden100% van de 
reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen. 
 
9.5 Annulering door het horecabedrijf 
9.5.1 Het horecabedrijf is met inachtneming van het navolgende bevoegd een horecaovereenkomst te 
annuleren, tenzij de klant binnen zeven dagen na het sluiten van de betreffende horecaovereenkomst 
schriftelijk te kennen heeft gegeven te verlangen dat het horecabedrijf afstand doet van zijn 
annuleringsbevoegdheid, mits de klant daarbij tevens ondubbelzinnig te kennen heeft gegeven afstand te 
doen van zijn eigen annuleringsbevoegdheid. 
9.5.2 Indien het horecabedrijf een horecaovereenkomst tot het verstrekken van spijs en bijbehorende drank 
annuleert zijn de artikelen 9.1.1 en 9.3.2 van overeenkomstige toepassing, met verwisseling van klant en 
horecabedrijf. 
9.5.3 Indien het horecabedrijf een andere horecaovereenkomst dan bedoeld in artikel 9.5.2 annuleert zijn de 
artikelen 9.1.1 en 9.2.2 van overeenkomstige toepassing, met verwisseling van klant en horecabedrijf. 
9.5.4 Het horecabedrijf is te allen tijde bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren zonder tot betaling 
van de hierboven bedoelde bedragen gehouden te zijn, indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat de op 
grond van die horecaovereenkomst in het horecabedrijf te houden bijeenkomst een zodanig ander karakter 
heeft dan verwacht mocht worden op grond van aankondiging door de klant of op grond van de 
hoedanigheid van klant of gasten, dat het horecabedrijf de overeenkomst niet gesloten zou hebben indien 
het van het werkelijke karakter van de bijeenkomst op de hoogte was geweest. Maakt het horecabedrijf van 
deze bevoegdheid gebruik nadat de betreffende bijeenkomst begonnen is, dan is de klant gehouden tot 
betaling van de tot dat tijdstip genoten horecadiensten, doch vervalt zijn betalingsverplichting voor het 
overige. De vergoeding voor genoten horecadiensten wordt in voorkomend geval naar tijdsevenredigheid 
berekend. 
9.5.5 Het horecabedrijf is gerechtigd om, in plaats van zijn in artikel  
9.5.4 bedoelde bevoegdheid uit te oefenen, nadere eisen te stellen ten aanzien van het verloop van de 
betreffende bijeenkomst. Indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat deze eisen niet (zullen) worden 
nageleefd, is het horecabedrijf alsnog gerechtigd zijn in artikel 9.5.4 bedoelde bevoegdheid uit te oefenen. 
9.5.6 Indien en voor zover het horecabedrijf tevens optreedt als reisorganisator in de zin van de wet geldt 
met betrekking tot reisovereenkomsten in de zin van de wet het volgende. Het horecabedrijf mag de 
reisovereenkomst op een wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige, de reiziger onverwijld medegedeelde 
omstandigheden. Het horecabedrijf mag de reisovereenkomst ook anders dan op een wezenlijk punt 
wijzigen wegens gewichtige, de reiziger onverwijld medegedeelde omstandigheden. Tot twintig dagen voor 
de aanvang van de reis mag het horecabedrijf de reissom verhogen in verband met wijzigingen in de 
vervoerskosten met inbegrip van brandstofkosten, de verschuldigde heffingen of de toepasselijke 
wisselkoersen. Indien de reiziger een wijziging als hiervoor bedoeld afwijst kan het horecabedrijf de 
reisovereenkomst opzeggen. 
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