Algemene Voorwaarden
Workshops
-

-

Workshops vinden plaats bij Taartenfestijn! Prinsenbeek, maar kunnen in overleg ook
plaatsvinden op locatie.
Als de workshop op locatie gegeven wordt, dan worden er buiten Prinsenbeek reis- en
benzinekosten in rekening gebracht (€ 0,40 per km met een minimum van € 3,50).
De genoemde prijzen zijn inclusief BTW, alle ingrediënten en gebruik van materialen. Na
aanmelding wordt een plek voor de gewenste workshop gereserveerd.
Aanmelden voor een workshop kunt u doen via het contactformulier of via een mail naar
taartenfestijn@gmail.com. Vermeld daarbij de volgende informatie: om welk soort workshop het
gaat en welke datum de voorkeur heeft. Aanmeldingen worden afgehandeld in volgorde van
binnenkomst.
Uiterlijk 2 werkdagen na inschrijving ontvang je een bevestigingsmail met adres,
betalingsgegevens en overige informatie.
Uiterlijk 7 dagen voor de workshop dient het volledige cursusgeld voor de workshop te zijn
voldaan, met vermelding van uw naam en workshopdatum. Dan is de deelname definitief.
Mocht er 5 dagen voor de workshop nog geen betaling zijn bijgeschreven op het rekeningnummer
uit de bevestigingsmail, dan ontvang je een herinneringsmail. Bij geen betaling vooraf, vervalt de
reservering.

Afmelding workshops Taartenfestijn!
Prinsenbeek
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Retour bedrag
(aan)betaling

Tot 3 weken voor aanvang van de workshop

100%

Van 3 tot 2 weken voorafgaand aan de workshop

75%

Van 14 tot 7 dagen voorafgaand aan de workshop

50%

Annulering 7 dagen voorafgaand aan de workshop

0%

In overleg mag u voor vervanging zorgen
Taartenfestijn! Prinsenbeek is een eenmanszaak. In geval van een calamiteit (ziekte, letsel,
familieomstandigheden etc.) kan het gebeuren dat een workshop geannuleerd wordt.
Indien door onvoorziene omstandigheden (ziekte, letsel familieomstandigheden etc.)
Taartenfestijn! Prinsenbeek niet in staat is de workshop te verzorgen, heb je recht op volledige
restitutie of zal in overleg een nieuwe datum voor de workshop worden vastgesteld.
Voor alle workshops geldt dat ze alleen doorgaan bij voldoende belangstelling (minimaal 3
deelnemers).
Als het minimum aantal deelnemers per workshop niet bereikt wordt, behoudt Taartenfestijn!
Prinsenbeek zich het recht voor een workshop te annuleren. Uiterlijk 2 dagen van te voren
ontvang je hier bericht over. In dit geval wordt de workshop verplaatst of de betaling
geretourneerd.
Voor groepen op afspraak geldt een grootte van minimaal 3 en maximaal 6 personen. In overleg
kunnen er meer personen ingepland worden.
Deelname aan de workshops vindt plaats op eigen risico. Taartenfestijn! Prinsenbeek is niet
aansprakelijk voor enige schade, letselschade (b.v. als gevolg van allergieën) en schade aan
goederen.
Taartenfestijn! Prinsenbeek, in de persoon van Yvonne Holleman, is alleen verantwoordelijk voor
schade die door Taartenfestijn! Prinsenbeek is veroorzaakt, voor zover er sprake is van bewuste
roekeloosheid van Taartenfestijn! Prinsenbeek. Taartenfestijn! Prinsenbeek is niet aansprakelijk
voor schade door anderen aangebracht tijdens de workshop.
De prijzen zoals vermeld op de site zijn geldig tot en met 1 september 2013 en zijn inclusief BTW.

Kinderfeestjes
-

Kinderfeestjes vinden plaats bij u thuis of indien gewenst op locatie. De kosten voor een externe
locatie zijn voor uw rekening.
Als de workshop buiten Prinsenbeek gegeven wordt, dan worden er buiten Prinsenbeek reis- en
benzinekosten in rekening gebracht (€ 0,40 per km met een minimum van € 3,50).
De genoemde prijs is inclusief alle ingrediënten en gebruik van materialen.
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Het minimale aantal kinderen is 6 (bij minder kinderen wordt er voor 6 kinderen betaald), het
maximale aantal is 10 kinderen.
Uiterlijk 7 dagen van te voren dient het volledige bedrag te zijn bijgeschreven op het
rekeningnummer van Taartenfestijn! Prinsenbeek.
Bij geen betaling vooraf vervalt de reservering.
Tot uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de workshop wordt de betaling bij annulering volledig
geretourneerd. Wanneer u wilt annuleren binnen 7 dagen voor de afgesproken workshopdatum
dan zal, in verband met de gemaakte voorbereidingskosten, 50% van het betaalde bedrag worden
geretourneerd. Wanneer u zich binnen 3 dagen voorafgaand aan de workshop afmeldt, is er geen
recht meer op restitutie.
Er dient tenminste 1 volwassen begeleider aanwezig te zijn tijdens de kinderfeestjes.
Het algehele toezicht houden valt onder de verantwoording van de ouders/begeleiders van de
jarige.
Deelname aan de workshops en kinderfeestjes vindt plaats op eigen risico. Taartenfestijn!
Prinsenbeek is niet aansprakelijk voor enige schade, letselschade (b.v. als gevolg van allergieën)
en schade aan goederen.
Taartenfestijn! Prinsenbeek, in de persoon van Yvonne Holleman, is alleen verantwoordelijk voor
schade die door Taartenfestijn! Prinsenbeek is veroorzaakt, voor zover er sprake is van bewuste
roekeloosheid van Taartenfestijn! Prinsenbeek. Taartenfestijn! Prinsenbeek is niet aansprakelijk
voor schade door anderen aangebracht tijdens de workshop.
Taartenfestijn! Prinsenbeek is een eenmanszaak. Indien door onvoorziene omstandigheden
(ziekte, letsel, familieomstandigheden etc.) Taartenfestijn! Prinsenbeek niet in staat is het
kinderfeestje te verzorgen, heb je recht op volledige restitutie of zal in overleg een nieuwe datum
voor de workshop worden vastgesteld.
De prijzen zoals vermeld op de site zijn geldig tot en met 1 september 2013 en zijn inclusief BTW.

Leveringsvoorwaarden
-
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De taarten en cupcakes worden alleen op bestelling gemaakt. Er zijn geen taarten of cupcakes uit
voorraad leverbaar.
De taarten zijn standaard voorzien van 2 lagen vulling.
Bij alle bestellingen wordt ervan uitgegaan dat de spullen worden afgehaald. De taarten kunnen in
overleg ook worden bezorgd. In Prinsenbeek worden geen kosten gerekend. Buiten Prinsenbeek
€ 0,40 per km met een minimum van € 3,50.
Minimaal twee weken van te voren moet de aanbetaling van 50% van het aankoopbedrag binnen
zijn. Dit in verband met het kopen van materialen en het voorbereiden. Het restant dient bij
levering of bij het afhalen contant te worden betaald.
Taartenfestijn! Prinsenbeek is een eenmanszaak. In geval van een calamiteit (ziekte, letsel,
familieomstandigheden etc.) kan het gebeuren dat een bestelling geannuleerd wordt.
Indien door onvoorziene omstandigheden (ziekte, letsel, familieomstandigheden etc.)
Taartenfestijn! Prinsenbeek niet in staat is de bestelling te verzorgen, heb je recht op volledige
restitutie.
Tot uiterlijk 7 dagen voor de leveringsdatum wordt de betaling bij annulering van de bestelling
volledig geretourneerd. Wanneer u de bestelling binnen 7 dagen voor de afgesproken
leveringsdatum annuleert dan zal, in verband met de gemaakte voorbereidingskosten, 50% van
het betaalde bedrag worden geretourneerd. Wanneer u de bestelling binnen 3 dagen voorafgaand
aan de leveringsdatum annuleert, is er geen recht meer op restitutie.
Taartenfestijn! Prinsenbeek is niet aansprakelijk voor enige schade, letselschade (b.v. als gevolg
van allergieën) en schade aan goederen.
Taartenfestijn! Prinsenbeek, in de persoon van Yvonne Holleman, is alleen verantwoordelijk voor
schade die door Taartenfestijn! Prinsenbeek is veroorzaakt, voor zover er sprake is van bewuste
roekeloosheid van Taartenfestijn! Prinsenbeek. Taartenfestijn! Prinsenbeek is niet aansprakelijk
voor schade door anderen aangebracht.
Aan een ontwerp kunnen geen rechten worden ontleend. Taartenfestijn! Prinsenbeek spant zich in
om het ontwerp zoveel mogelijk te benaderen. Afwijking van het ontwerp geeft geen recht op
restitutie of het niet nakomen van de afname verplichting.
De prijzen zoals vermeld op de site zijn geldig tot en met 1 september 2013 en zijn inclusief BTW.
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