
KOOKWORKSHOPS	  LA	  COCOTTE	  2022	  

Gezellig,	  leerzaam	  &	  culinair	  koken	  met	  elkaar.	  

CONTACT	  

KOOKWORKSHOPS	  OPEN	  INSCHRIJVING	  

KOOKWORKSHOPS	  MET	  EIGEN	  GROEP	  

KOOKWORKSHOPS	  MOGELIJKHEDEN	  

KOSTEN	  

DRANKENARRANGEMENT	  

ANNULEREN	  

Voor	  informatie	  over	  onze	  creatieve	  workshops	  en	  cateringmogelijkheden	  kunt	  u	  altijd	  
contact	  met	  ons	  opnemen.	  

Iets	  anders?	  

Wilt	  u	  naast	  koken	  nog	  iets	  bijzonders	  voor	  uw	  gasten?	  Dan	  zijn	  er	  nog	  diverse	  andere	  

mogelijkheden.	  Wat	  dacht	  u	  van	  een	  workshop	  buikdansen	  onder	  leiding	  van	  een	  professionele	  

buikdanseres.	  Of	  een	  leuke	  fotografie	  workshop	  met	  uw	  gasten	  is	  een	  leuke	  ervaring.	  Kortom	  zijn	  er	  

diverse	  mogelijkheden	  voor	  u	  en	  uw	  gasten	  naast	  de	  reguliere	  kookworkshops.	  



CONTACT	  

Informatie	  

De	  workshops	  worden	  gehouden	  op	  onze	  locatie,	  een	  knus	  maar	  comfortabele	  en	  goed	  

geoutilleerde	  restaurant	  keuken.,	  in	  van	  Noremborghstraat	  109	  met	  een	  gezellige	  Marokkaanse	  
huiskamer.	  

Van	  Noremborghstraat	  109	  

5212	  NC	  ‘sE Hertogenbosch	  	  

T	  +31 (o)73	  6	  147146	  

M	  +	  31	  6	  470	  46	  173	  

info@la-‐cocotte.nl	  

www.la-‐cocotte.nl	  

Openingstijden	  voor	  kookworkshops	  
ma	  t/m	  zo:	  reserveren	  noodzakelijk	  
(bezichtigingen	  op	  afspraak) 	  

Parkeren	  
betaald parkeren	  

Openbaar	  vervoer	  
O.V.	  op	  3	  minuten	  loopafstand

Openingstijden	  restaurant	  
werkdagen	  tussen	  17.00	  E 	  22.00	  uur.	  	  of	  in	  overleg	  

Contactpersoon:	  Dhr.	  Aziz	  Chafaï	  	  of	  Mw.	  Samira	  Harit	  

Wilt	  u	  ons	  op	  locatie	  bezoeken	  dan	  bent	  u	  van	  harte	  welkom	  op	  telefonische	  afspraak.	  

Wij	  zijn	  telefonisch	  bereikbaar	  van	  maandag	  t/m	  vrijdag	  van	  11.00u	  tot	  15.00u	  op	  06	  470	  46	  173	  
en	  van	  15.00	  tot	  21.30	  uur	  op	  073	  6	  147	  146	  



Tarieven	  &	  overzicht	  diverse	  Kookworkshops:	  

Kookworkshop	  thema's:	  

Alles	  is	  bij	  ons	  mogelijk	  vanaf	  8	  personen!	  kijk	  hieronder	  naar	  de	  populairste	  workshops.	  
Staat	  uw	  wens	  er	  niet	  bij?	  Vraag	  het	  ons	  gerust!	  	  

TAGINE	  WORKSHOP	   €	  69,50	  PP	  

Tapas	  /	  Mezze	  HAPJES	  UIT	  DE	  Arabische	  keuken	   €	  69,50	  PP	  

COUSCOUS	  WORKSHOP	   €	  69,50	  PP	  

Bestilla	  	  WORKSHOP	  (FILO)	  DEEG	   €	  69,50	  PP	  

BROODBAKKEN	  en	  pannenkoeken	   €	  69,50	  PP	  

MAROKKAANSE	  ZOETIGHEDEN	   €	  69,50	  PP	  

Marokkaanse/Arabische	  Buffet	  (een	  mix	  van	  bovenstaande)	   €	  69,50	  PP	  

8	  t/m	  19	  personen	  :	  	  per	  	  persoon	  	  	  	  €	  69,50	  p.p.	  bij	  la	  cocotte	  
20	  t/m	  29	  personen	  :	  	  per	  	  persoon	  	  	  	  €	  62,50	  p.p.	  op	  eigen	  locatie	  
vanaf	  30	  personen	  :	  	  per	  	  persoon	  	  	  	  €	  59,50	  p.p.	  op	  eigen	  locatie	  

Prijzen	  zijn	  inclusief	  ingrediënten,	  receptuur,	  gebruik	  van	  keukenlinnen	  en	  schoonmaak,	  koffie,	  thee,	  
tafelwater,	  frisdranken,	  bier	  en	  huiswijn.	  

Onze	  algemene	  voorwaarden	  zijn	  van	  toepassing	  

U	  bent	  pas	  definitief	  ingeschreven	  voor	  een	  les	  of	  cursus	  als	  het	  lesgeld	  is	  ontvangen	  

door	  La	  Cocotte	  op	  ING	  bankrekening	  	  	  NL12	  INGB	  0008	  1651	  67	  t.n.v.	  La	  Cocotte	  restaurant	  &	  
catering	  

Onder	  vermelding	  van	  uw	  naam	  en	  de	  workshopdatum.	  (en	  eventueel	  factuurnummer)	  



EENMALIGE	  WORKSHOPS	  MET	  EIGEN	  GROEP	  

Eenmalige	  kooklessen	  met	  eigen	  groep	  (Lunch	  of	  avond	  kooklessen)	  

Voor	  grotere	  gezelschappen	  (vanaf	  8	  personen)	  is	  het	  ook	  mogelijk	  om	  zelf	  een	  andere	  
datum	  voor	  te	  stellen	  en	  een	  exclusieve	  workshop	  te	  organiseren	  voor	  alleen	  jou	  en	  jouw	  
vrienden,	  collega’s	  of	  familieleden.	  

Bij	  La	  Cocotte	  kun	  je	  terecht	  voor	  eenmalige	  kooklessen	  met	  je	  eigen	  groep	  die	  perfect	  zijn	  
voor	  een	  bedrijfsuitje,	  een	  vrijgezellenfeest	  of	  een	  familie-‐	  of	  vriendenreünie.	  

Één	  van	  de	  voordelen	  van	  zo'n	  kookworkshop	  is	  dat	  jullie	  dan	  zelf	  een	  datum	  kunnen	  kiezen	  
die	  het	  beste	  past	  in	  jullie	  agenda.	  

Deze	  kooklessen	  zijn	  ook	  een	  heel	  leuke	  manier	  van	  team	  building.	  Iedereen	  leert	  elkaar	  
beter	  kennen	  door	  samen	  te	  werken	  aan	  de	  bereiding	  van	  een	  spannende	  Marokkaans-‐
Arabische	  maaltijd.	  Een	  workshop	  met	  gerechten	  uit	  de	  wereldkeuken	  is	  natuurlijk	  ook	  
mogelijk,	  informeer	  naar	  onze	  mogelijkheden.	  

Naast	  het	  standaard	  programma	  kunnen	  wij	  u	  ook	  een	  op	  maat	  gesneden	  workshop	  
aanbieden.	  We	  kunnen	  vooraf	  met	  u	  de	  eventuele	  knelpunten	  doornemen	  en	  hier	  met	  onze	  
workshop	  op	  inspelen.	  

Kookclub	  

Natuurlijk	  kan	  La	  Cocotte	  ook	  een	  cursus	  geheel	  op	  maat	  organiseren	  (min.10	  en	  maximaal	  
20	  personen).	  

We	  kunnen	  bijvoorbeeld	  een	  programma	  van	  3,	  6,	  9	  of	  meerdere	  lessen	  samenstellen	  zodat	  
een	  basiskennis	  gelegd	  kan	  worden	  van	  de	  Marokkaanse	  keuken.	  

De	  laatste	  les	  kunnen	  partners,	  gasten	  of	  andere	  genodigden	  na	  de	  kookles	  aanschuiven	  
voor	  de	  maaltijd	  



ANNULEREN	  

Offertes	  zijn	  vrijblijvend	  en	  gelden	  twee	  weken	  na	  de	  offertedatum,	  tenzij	  anders	  wordt	  
overeengekomen.	  

Het	  aantal	  deelnemers	  aan	  een	  workshop	  is	  minimaal	  8.	  

Het	  maximaal	  aantal	  deelnemers	  is	  25.	  Als	  het	  programma	  het	  toelaat	  kan	  dit	  aantal	  
eventueel	  uitgebreid	  worden	  naar	  meer.	  Dit	  ter	  beoordeling	  van	  La	  Cocotte.	  

De	  reservering	  is	  bindend	  als	  deze	  door	  La	  Cocotte	  schriftelijk	  /	  per	  mail	  is	  bevestigd.	  

Een	  week	  voor	  de	  aanvang	  van	  de	  overeengekomen	  activiteit	  dient	  het	  aantal	  deelnemers	  
bekend	  te	  zijn	  bij	  La	  Cocotte.	  

Is	  het	  werkelijke	  aantal	  deelnemers	  tijdens	  de	  workshop	  lager	  dan	  in	  de	  bevestiging	  staat	  
vermeld	  heeft	  dit	  geen	  invloed	  op	  de	  overeengekomen	  prijs.	  

Wil	  de	  opdrachtgever	  extra	  deelnemers	  laten	  deelnemen,	  dan	  is	  het	  ter	  beoordeling	  van	  La	  
Cocotte	  	  of	  het	  programma	  dit	  toelaat.	  De	  extra	  kosten	  worden	  separaat	  in	  rekening	  
gebracht.	  

De	  door	  La	  Cocotte	  gepubliceerde	  prijzen	  zijn	  inclusief	  btw,	  tenzij	  anders	  wordt	  vermeld.	  

Prijswijziging	  voorbehouden.	  

Betalingsvoorwaarden:	  

Voor	  de	  betaling	  ontvangt	  de	  deelnemer	  of	  vertegenwoordiger	  van	  de	  deelnemers	  een	  
factuur.	  

We	  hanteren	  een	  betalingstermijn	  van	  8	  dagen,	  tenzij	  anders	  wordt	  overeengekomen.	  

De	  factuur	  dient	  op	  de	  datum	  van	  uitvoering	  van	  de	  afgenomen	  activiteit	  betaald	  te	  zijn.	  Met	  
inachtneming	  van	  de	  betalingstermijn	  van	  8	  dagen	  na	  verzending	  van	  de	  factuur,	  wordt	  bij	  
overschrijding	  van	  7	  dagen	  na	  de	  betaaltermijn	  een	  verhoging	  toegepast	  van	  5	  %.	  Is	  14	  
dagen	  na	  deze	  verhoging	  het	  verschuldigde	  bedrag	  nog	  niet	  ontvangen,	  wordt	  wederom	  een	  
verhoging	  van	  5	  %	  toegepast.	  

Workshops	  op	  basis	  van	  individuele	  inschrijving:	  

Een	  inschrijving	  voor	  een	  workshop	  waarop	  individueel	  kan	  worden	  ingetekend,	  is	  onder	  
voorbehoud	  van	  voldoende	  aanmeldingen.	  

Bij	  onvoldoende	  aanmelding	  behoudt	  La	  Cocotte	  zich	  het	  recht	  voor	  de	  geplande	  workshop	  
geen	  doorgang	  te	  laten	  vinden.	  

Indien	  het	  voorgaande	  van	  toepassing	  is,	  zal	  uiterlijk	  48	  uur	  voorafgaand	  aan	  de	  start	  van	  de	  
geplande	  workshop	  zal	  de	  deelnemers	  dit	  gemeld	  worden.	  

Eventueel	  betaalde	  deelname	  kosten	  ontvangt	  de	  inschrijver	  in	  dat	  geval	  retour.	  



Algemeen	  
Een	  reguliere	  kookworkshop	  duurt	  maximaal	  4	  uur.	  

Blijft	  een	  groep	  langer	  dan	  deze	  4	  uur	  dan	  brengen	  we	  daarvoor	  €	  55,00	  per	  half	  uur	  in	  rekening.	  

Bij	  de	  afgesproken	  prijs	  is	  inbegrepen:	  koffie,	  thee,	  frisdrank	  en	  bier	  volledig;	  alcoholhoudende	  drank:	  het	  aantal	  flessen	  
wijn	  (rood,	  wit,	  rosé)	  dat	  maximaal	  is	  inbegrepen	  is	  maximaal	  gelijk	  aan	  de	  helft	  van	  het	  aantal	  deelnemers.	  
Voorbeeld:	  
bij	  10	  –	  11	  deelnemers:	  5	  flessen	  wijn	  inbegrepen	  
bij	  12	  –	  13	  deelnemers:	  6	  flessen	  wijn	  inbegrepen	  enz.	  
Bij	  meer	  aangebroken	  flessen	  wordt	  een	  meerprijs	  van	  €	  19,50	  (incl.	  BTW)	  per	  aangebroken	  fles	  berekend.	  Deze	  kosten	  
dienen	  contant	  te	  worden	  voldaan.	  (er	  is	  geen	  mogelijkheid	  om	  te	  pinnen)	  
Afwijkingen	  in	  deze	  regels	  kunnen	  worden	  opgenomen	  in	  de	  offerte.	  

Extra	  kosten	  dienen	  contant	  te	  worden	  afgerekend.	  Er	  is	  geen	  mogelijkheid	  om	  te	  pinnen.	  

Het	  eerste	  half	  uur	  van	  de	  workshop	  rekenen	  we	  tot	  ‘inlooptijd’.	  Daarna	  starten	  we	  met	  de	  uitleg	  en	  gaat	  ieder	  in	  groepjes	  
aan	  de	  slag.	  Komt	  een	  deelnemer	  later,	  dan	  sluit	  deze	  aan	  bij	  een	  van	  de	  reeds	  geformeerde	  groepjes.	  

Wanneer	  een	  reservering	  is	  gemaakt,	  gelden	  de	  volgende	  annuleringsvoorwaarden:	  
Bij	  annulering	  meer	  dan	  2	  weken	  voor	  de	  aanvangsdatum	  worden	  	  geen	  kosten	  in	  rekening	  gebracht.	  
Bij	  annulering	  vanaf	  twee	  weken	  tot	  één	  week	  voor	  aanvang	  wordt	  50%	  van	  de	  factuur	  in	  rekening	  gebracht.	  
Bij	  annulering	  binnen	  een	  week	  voor	  aanvang	  wordt	  100	  %	  van	  de	  deelnamekosten	  in	  rekening	  gebracht.	  

La	  Cocotte	  is	  niet	  aansprakelijk	  voor	  kosten	  ten	  gevolge	  van	  annulering.	  

La	  Cocotte	  is	  niet	  aansprakelijk	  voor	  schade	  ten	  gevolge	  van	  deelname	  aan	  activiteiten.	  

Bij	  La	  Cocotte	  staat	  het	  plezier	  beleven	  aan	  het	  met	  elkaar	  koken	  en	  de	  ‘	  gezamenlijke	  beleving	  ’	  op	  de	  eerste	  plaats.	  Daarbij	  
kan	  de	  deelnemer	  leren	  van	  hetgeen	  gedaan	  of	  gezegd	  wordt,	  maar	  leren	  is	  niet	  het	  primaire	  doel	  van	  La	  Cocotte.	  

Het	  is	  niet	  toegestaan	  te	  roken	  binnen	  in	  La	  Cocotte	  restaurant	  &	  catering.	  

Indien	  bepaalde	  producten	  van	  het	  vooraf	  afgesproken	  menu	  niet	  voorradig	  zijn,	  behoudt	  La	  Cocotte	  zich	  het	  recht	  voor	  om	  
een	  gelijkwaardig	  alternatief	  te	  gebruiken.	  

De	  Keuken	  wordt	  niet	  onderverhuurd	  aan	  andere	  Kookbedrijven.	  Alle	  activiteiten	  in	  La	  Cocotte	  vinden	  plaats	  onder	  de	  
verantwoordelijkheid	  van	  La	  Cocotte.	  

In	  de	  van	  Noremborghstraat	  en	  de	  straten	  rondom	  is	  een	  parkeervergunningenbeleid	  van	  kracht.	  Betaalt	  parkeren	  tot	  
winkelsluitingstijden.	  

Speciale	  arrangementen:	  

Voor	  activiteiten	  in	  de	  La	  Cocotte	  waarbij	  personeel	  van	  La	  Cocotte	  wel	  aanwezig	  is,	  maar	  niet	  de	  inhoudelijke	  
verantwoording	  draagt	  en	  waarbij	  drank	  wordt	  afgenomen	  van	  La	  Cocotte,	  gelden	  voor	  wijn,	  bier	  en	  frisdrank	  algemene	  
horecaprijzen.	  Deze	  dienen	  contant	  worden	  afgerekend.	  

Tijdens	  de	  workshops	  van	  La	  Cocotte	  staat	  het	  onze	  gasten	  vrij	  om	  gebruik	  te	  maken	  van	  de	  drank	  die	  we	  gratis	  aanbieden.	  
Turven	  wie	  wat	  en	  hoeveel	  drinkt	  vinden	  we	  niet	  fijn	  en	  ook	  willen	  we	  niet	  dat	  onze	  gasten	  zich	  gedachteloos	  storten	  op	  
onze	  wijnvoorraad.	  
Daarom	  hanteren	  we	  de	  volgende	  spelregels	  om	  het	  voor	  iedereen	  overzichtelijk	  en	  acceptabel	  te	  houden.	  

Inbegrepen	  zijn:	  
Koffie	  /thee	  na	  afloop	  van	  de	  workshop	  
Cola	  (en	  light),	  Spa	  rood,	  Jus	  d’	  orange	  
bier	  (flesje),	  Wijn	  (rood,	  wit,	  rosé)	  
Maximaal	  een	  halve	  fles	  per	  persoon	  bieden	  we	  gedurende	  de	  workshop	  gratis	  aan.	  

Het	  aantal	  aangebroken	  flessen	  daarboven	  wordt	  separaat	  in	  rekening	  gebracht	  à	  €	  19,50	  (incl.	  BTW)	  per	  aangebroken	  fles.	  
(Betaling	  liefst	  direct	  per	  contant;	  er	  is	  geen	  mogelijkheid	  te	  pinnen.)	  

Er	  wordt	  geen	  sterkedrank	  geschonken.	  




