	
  
Heerlijke cupcakes en taarten afhalen en bezorgen

Algemene voorwaarden	
  
Aangaan van de overeenkomst
Al onze prijzen zijn inclusief btw. De prijzen op de website en de folder zijn
indicatief. Na afstemming per telefoon of email, krijgt u een orderbevestiging
toegestuurd per mail met de gegevens van uw bestelling en de definitieve prijs.
Controleer deze gegevens nauwkeurig om misverstanden te voorkomen.
Kostenloos annuleren kan tot 5 dagen voor de leveringsdatum. Na de 5 dagen wordt
50% van het bedrag van uw bestelling in rekening gebracht. Bij annuleren korter dan
een dag van tevoren of op de dag zelf, wordt het gehele bedrag in rekening
gebracht.
Ophalen en vervoer
Bij het ophalen van uw bestelling is het transport voor eigen risico. Miekie’s
Cupcakes zorgt ervoor dat uw bestelling, stabiel en goed verpakt, vervoersklaar is.
Tegen vergoeding kan uw bestelling ook bezorgd worden.
Het tijdstip van ophalen wordt aangegeven in de orderbevestiging. Mocht u
onverhoopt verlaat zijn,
Ziekte en overmacht
Miekie’s Cupcakes is een eenmanszaak en behoudt zich het recht voor om bij ziekte,
letsel of zwaarwegende omstandigheden de opdracht te annuleren of uit te stellen.
Uiteraard wordt u in dit geval zo spoedig mogelijk geïnformeerd en zal Miekie’s
Cupcakes proberen een voor u passende oplossing te bieden. Het eventuele
aanbetaalde bedrag wordt teruggestort.
Workshops en kinderfeestjes
Het minimale aantal personen is vijf. In overleg wordt de datum voor de workshop
gepland, dit is zowel mogelijk overdag als ’s avonds. De genoemde tijden zijn
indicatief. Houdt u er rekening mee dat de workshop korter of langer kan duren.
Betaling
Miekie’s Cupcakes beschikt niet over pinapparatuur. De bestelling worden pas
meegegeven nadat de betaling voldaan is.
Afhankelijk van de grootte van uw bestelling, kan een aanbetaling worden gevraagd.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina of andere publicaties van
Miekie’s Cupcakes mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder
schriftelijke toestemming van Miekie’s Cupcakes.

	
  

verjaardag – trakteren – babyshower – huwelijk – feestdagen – geboorte – high tea – bedankje - valentijnsdag

