
Algemenevoorwaarden
SweetVibes

1)Details
1.1 De klantontvangtofferte envoorwaarden(na bespreking van deopdracht) per e-mail van Sweet Vibes.
1.2 De klant bevestigt na ontvangstvanofferte ofdegenoemdedetailsindeoffertecorrect zijn.
1.3 Verzoek totwijzigenvandetails inde offerte ismogelijk,maarwijzigingisafhankelijkvanbeschikbaarheidenmogelijkhedenvan Sweet Vibes en kan kosten
met zich mee brengen

2)Bestellingenbetaling
2.1 Bestellingen wordenofficieelgereserveerdnaeen akkoord vandeschriftelijkeofferte en nabetaling van50% of100%vanhet totaal bedrag. Bij een aanbetaling
dient de restbetaling uiterlijk 14 dagenvoor levering van producttewordenbetaald.
2.2 De offerte wordt verstuurdvia emailen wordtvia email bevestigd doordeklant.
2.3 Voor alle bestellingen geldtdat hetovereengekomen bedraguiterlijk 14 dagen vantevorenmoet wordenvoldaan.
2.4 Bij annulering doorde klant, na schriftelijke bevestiging, wordter 25% inrekeninggebracht van hetovereengekomentotaalbedrag, vanwege gemaaktekosten.

Bij annulering 10 tot 14dagenvoor de leveringwordt er 50% van het overeengekomenbedragin rekeninggebracht.
Bij annulering4dagenvoorde levering isdeklanthet totaalbedrag verschuldigd.

2.5Wijzigingen aan hetontwerp, na akkoordopovereenkomst, is afhankelijkvan beschikbaarheidenmogelijkheid van Sweet Vibes,en kan leiden tot extra kosten

3)Levering
3.1 Sweet Vibes doet er allesaan eenproduct van hogekwaliteit te leveren,maar kanniet verantwoordelijkwordengehouden 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 schadeaanhet geleverdeproduct veroorzaakt dooreen gast,cateraar ofpersonen andersdanhet team van
Sweet Vibes.
3.4De klant is verantwoordelijkomzorg te dragenvoor een veiligeplaatswaar geleverdeproductenbewaard kunnen worden.
3.5 Eigendom vanhet product gaatover van Sweet Vibes naar de klantzodra het product geleverdisoplocatie.

4)Producten
4.1De klantwordt schriftelijkopde hoogte gebrachtvan niet-eetbaredecoratiesen isna ontvangen van product verantwoordelijkomalle niet eetbare decoraties
vande taart te verwijderen, voordat het productwordt aangesneden en/of genuttigd.
4.2 Suikerbloemenzijngemaakt van eetbare ingrediënten,maarzijn niet geschikt voor consumptie.
4.3 Sweet Vibes adviseert de klantover de bestezorg voor de producten,gebaseerdopbepaaldeweersomstandigheden. Indiende klantervoor kiestdit adviesniet
te volgen, kan Sweet Vibes niet verantwoordelijkwordengehoudenvoor deeventuele gevolgen. Zie: adviezen,onderaandezepagina
4.4 Producten van Sweet Vibes kunnen (sporen van)zuivel,noten,granen,cacaoen/ofandereallergenenbevatten. Sweet Vibes is niet verantwoordelijk voor
mogelijkeallergische reacties

5)Gehuurdmateriaal
5.1De klantisverantwoordelĳk voorhet retourneren vanhet gehuurdemateriaal aan Sweet Vibes binnen 14 dagen na ontvangst van het product. Indienditniet
binnen aangegeven periode gebeurd, wordt de vooraf betaalde borgingehouden.
5.2 De hoogtevandeborg hangt af vanhet typestandaard ofmateriaal.
5.3 Een vergoeding van €5,- wordt ingehouden door SweetVibes voor alle gehuurdematerialen.
5.4 De klantisgedurende dehuurperiode te allen tĳde verantwoordelĳk voordegehuurdematerialen.
5.5 Wanneer degeleendematerialeningoedestaatzĳn ontvangen (na controle door Sweet Vibes), wordt de borg binnen twee weken teruggestort.
5.6 Bij schade aan degeleende materialen, veroorzaakttijdensdehuurperiode, zaldeborgwordenverrekend.
5.7 De geleendematerialenblijvenin allegevalleneigendomvan Sweet Vibes. Ookwanneer er schadeisaande geleende materialen (en de borgmoetworden
verrekend), dienende gehuurdematerialen geretourneerd teworden aan Sweet Vibes.

6)Klacht
6.1 Indien er eenklachtisover hetgeleverdeproductdientdit binnen 5werkdagenbekend te zijn bij Sweet Vibes. Sweet Vibes bekijktperklacht hoedeze wordt
opgelost.

7)Rechtenproduct
7.1 Sweet Vibes behoudt het recht fotoʼsvan hetproductte gebruiken voor promotionele doeleindenzonder vergoeding.

8)Overige
8.1 Sweet Vibes behoudthet rechtlast minutebeslissingen tenemen over hetontwerpmetalsdoelde kwaliteits standaardte waarborgen. Deklantzalhier altijd
vanopdehoogtewordengebracht,maar zalniet altijd invloeduit kunnenoefenenopdegemaaktebeslissingdoor SweetVibes.
8.2 Taartstukkenwordenstandaard gerekendals2,5cmx5,0 cmx10 cm(BxLxH). Snijdschemawordtmeegeleverdmetproduct en Sweet Vibes adviseert dit
schematehanterenbij het aansnijden vandetaart.
8.3Door de offerte te bevestigenmet eenakkoord via demailgaatde klantakkoordmet deinhoudvan deofferte en de algemene voorwaardenvan Sweet Vibes.

AdviezennamensSweet Vibes:
* Het is belangrijkdat deproductennaontvangstin de koelkastwordenbewaard tot hetmoment vanaansnijdenof nuttigen, tenzijandersaangegevendoor Sweet Vibes.
* Bij normale weersomstandigheden kunnendeproducten 30 minutenvoor het aansnijdmomentwordengepresenteerdbuiten de koelkast.
* Bij extreemwarmweer wordt geadviseerd de producten niet langerdan15minuten buiten de koelkast te houden.
* De producten dienen niet gepresenteerdteworden inde volle zon.
* De taart is hetmakkelijkst aan te snijdenmet eendaarvoor bestemdmes.
* Hetmeskanworden verwarmdinwarmwater (en dient te wordengedroogd), waardoor hetmakkelijkdoorde taart beweegt en er geengrote drukwordt uitgeoefend
opde taart.
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