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Algemene Voorwaarden CakeDays 2019
1. Wij bakken de taarten in verschillende formaten en hoeveelheden zoals aangegeven op de website.
2. De taarten die wij bakken worden op basis van de stijl van foto die bij de bestelling staat gemaakt. Indien
dit een ander formaat(aantal personen) dan de foto betreft wordt het een andere vorm zoals is aangegeven
op de website en in dezelfde stijl geleverd. Een geleverde taart kan een klein beetje afwijken van de foto.
3. Bestellingen worden direct afgerekend op de website, en vervolgens kijgt de klant per mail een bevestiging
als de opdracht in behandeling is genomen.
4. Wij behouden altijd het recht een opdracht te weigeren. Echter proberen wij alles er aan te doen om
opdrachten op de gevraagde datum te leveren.
5. De opdrachtgever mag de opdracht annuleren tot 1 dag vooraf. e.v.t. gemaakte kosten worden in rekening
gebracht.
6. Bruidtaarten mogen volledig afgerekend worden, maar minimaal 60% aanbetaling is nodig om de opdracht
te bevestigen. (Bij een bruidstaart bestelling willen we graag even contact).
7. CakeDays is nooit aansprakelijk te stellen voor geleden schade t.g.v. het niet kunnen leveren van een
taart, bruidstaart of een bij ons ander bestelt artikel.
8. CakeDays zal er alles aan doen een taart in goede staat te leveren op het ophaal punt of af te leveren op
het aangegeven adres.
9. Door omstandigheden ( o.a. vertragingen in het verkeer is het mogelijk dat we niet op het afgesproken
tijdstip ergens kunnen zijn). Dit proberen we natuurlijk te voorkomen, maar kunnen het niet garanderen.
10. Aan de illustraties en de fotografie op de website kunnen geen rechten worden ontleend.Deze zijn ter
indicatie.
11. Alle prijzen op deze website zijn in euro's Inclusief btw.
12. Voorbeeld foto's sturen is prima, exact namaken is niet mogelijk. Wij gebruiken aangeleverde voorbeeld
foto's alleen ter inspiratie.
13. De bloemen op sommige taarten zijn niet het hele jaar door te krijgen. Indien dit het geval is gebruiken we
alternatieven.

