Algemene voorwaarden
Sweet Vibes
1)Details
1.1 De klantontvangt offerte envoorwaarden(na bespreking van de opdracht) per e-mail van Sweet Vibes.
1.2 De klant bevestigt na ontvangstvanofferte ofde genoemdedetailsin de offertecorrect zijn.
1.3 Verzoek tot wijzigenvan details inde offerte is mogelijk,maar wijzigingis afhankelijkvan beschikbaarheid en mogelijkheden van Sweet Vibes en kan kosten
met zich mee brengen
2)Bestellingenbetaling
2.1 Bestellingen wordenofficieel gereserveerdna een akkoord vande schriftelijkeofferte en na betaling van 50% of100%van het totaal bedrag. Bij een aanbetaling
dient de restbetaling uiterlijk 14 dagenvoor levering van product te worden betaald.
2.2 De offerte wordt verstuurdvia emailen wordtvia email bevestigd doorde klant.
2.3 Voor alle bestellingen geldtdat het overeengekomen bedraguiterlijk 14 dagen van tevoren moet wordenvoldaan.
2.4 Bij annulering door de klant, na schriftelijke bevestiging, wordt er 25% inrekeninggebracht van het overeengekomentotaalbedrag, vanwege gemaaktekosten.
Bij annulering 10 tot 14 dagenvoor de levering wordt er 50% van het overeengekomen bedragin rekeninggebracht.
Bij annulering 4dagenvoor de levering is de klant het totaalbedrag verschuldigd.
2.5 Wijzigingen aan het ontwerp, na akkoordop overeenkomst, is afhankelijkvan beschikbaarheidenmogelijkheid van Sweet Vibes,en kan leiden tot extra kosten
3)Levering
3.1 Sweet Vibes doet er alles aan eenproduct van hogekwaliteit te leveren, maar kanniet verantwoordelijkworden gehouden voor onvoorziene omstandigheden,
zoalstransportproblemen, ongelukken, arbeidsonenighedenof–stakingen, extreemweeren andere oorzaken buiten de invloed van Sweet Vibes.
3.2 Een vertragingvan leveringzalgeengrondzijnvoor kortingof terugbetaling.
3.3 Sweet Vibes is niet verantwoordelijk voor schadeaan het geleverdeproduct veroorzaakt dooreen gast,cateraar ofpersonen andersdanhet team van
Sweet Vibes.
3.4 De klant is verantwoordelijkomzorg te dragenvoor een veiligeplaats waar geleverde productenbewaard kunnen worden.
3.5 Eigendom van het product gaatover van Sweet Vibes naar de klantzodra het product geleverdis op locatie.
4)Producten
4.1 De klant wordt schriftelijkop de hoogte gebrachtvan niet-eetbaredecoraties en isna ontvangen van product verantwoordelijk omalle niet eetbare decoraties
van de taart te verwijderen, voordat het product wordt aangesneden en/of genuttigd.
4.2 Suikerbloemen zijngemaakt van eetbare ingrediënten,maar zijn niet geschikt voor consumptie.
4.3 Sweet Vibes adviseert de klantover de bestezorg voor de producten,gebaseerd op bepaaldeweersomstandigheden. Indiende klantervoor kiestdit adviesniet
te volgen, kan Sweet Vibes niet verantwoordelijk wordengehoudenvoor de eventuele gevolgen. Zie: adviezen, onderaandezepagina
4.4 Producten van Sweet Vibes kunnen (sporen van)zuivel,noten,granen,cacaoen/of andereallergenenbevatten. Sweet Vibes is niet verantwoordelijk voor
mogelijkeallergische reacties

5)Gehuurdmateriaal
5.1De klantis verantwoordelĳk voorhet retourneren van het gehuurde materiaal aan Sweet Vibes binnen 14 dagen na ontvangst van het product. Indiendit niet
binnen aangegeven periode gebeurd, wordt de vooraf betaalde borgingehouden.
5.2 De hoogtevan de borg hangt af vanhet typestandaard of materiaal.
5.3 Een vergoeding van €5,- wordt ingehouden door SweetVibes voor alle gehuurde materialen.
5.4 De klantis gedurende dehuurperiode te allen tĳde verantwoordelĳk voor de gehuurde materialen.
5.5 Wanneer de geleende materialenin goedestaat zĳn ontvangen (na controle door Sweet Vibes), wordt de borg binnen twee weken teruggestort.
5.6 Bij schade aan de geleende materialen, veroorzaakttijdensde huurperiode, zalde borg wordenverrekend.
5.7 De geleendematerialen blijven in alle gevalleneigendom van Sweet Vibes. Ook wanneer er schadeis aan de geleende materialen (en de borg moet worden
verrekend), dienende gehuurde materialen geretourneerd te worden aan Sweet Vibes.
6)Klacht
6.1 Indien er een klachtis over het geleverdeproductdient dit binnen 5 werkdagen bekend te zijn bij Sweet Vibes. Sweet Vibes bekijkt per klacht hoe deze wordt
opgelost.
7)Rechtenproduct
7.1 Sweet Vibes behoudt het recht fotoʼsvan het productte gebruiken voor promotionele doeleindenzonder vergoeding.
8)Overige
8.1 Sweet Vibes behoudt het rechtlast minutebeslissingen te nemen over het ontwerp met als doel de kwaliteits standaardte waarborgen. De klantzalhier altijd
van op de hoogte worden gebracht, maar zalniet altijd invloed uit kunnen oefenen opde gemaaktebeslissingdoor Sweet Vibes.
8.2 Taartstukken wordenstandaard gerekendals 2,5cmx5,0 cmx10 cm(BxLxH). Snijdschema wordt meegeleverd met product en Sweet Vibes adviseert dit
schemate hanteren bij het aansnijden van detaart.
8.3 Door de offerte te bevestigenmet een akkoord via de mailgaatde klantakkoord met deinhoudvan deofferte en de algemene voorwaarden van Sweet Vibes.
AdviezennamensSweet Vibes:
* Het is belangrijkdat de productenna ontvangstin de koelkast worden bewaard tot het moment vanaansnijden of nuttigen, tenzijandersaangegevendoor Sweet Vibes.
* Bij normale weersomstandigheden kunnen de producten 30 minutenvoor het aansnijd moment wordengepresenteerdbuiten de koelkast.
* Bij extreem warm weer wordt geadviseerd de producten niet langerdan15 minuten buiten de koelkast te houden.
* De producten dienen niet gepresenteerdte worden inde volle zon.
* De taart is het makkelijkst aan te snijdenmet een daarvoor bestemd mes.
* Het meskanworden verwarmdin warmwater (en dient te worden gedroogd), waardoor het makkelijkdoorde taart beweegt en er geengrote druk wordt uitgeoefend
op de taart.
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