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Het minimale orderbedrag is € 75,00. Een lager bedrag alleen in overleg.
Het benodigde servies, bestek en servetten worden in overleg meegeleverd en
zijn bij de prijs inbegrepen, evenals de vaat hiervan.
Begeleiding van uw buffet? Dit is mogelijk door onze kok voor € 35,00 per uur.
Bediening tijdens uw feest? Dit is mogelijk door onze gastvrije bediening voor
€ 30,00 per uur.
Overige benodigdheden zoals buffettafels, statafels, kleden of partytent
kunnen tegen meerprijs bij ons worden gehuurd.
Wij kunnen ook uw volledige drankenassortiment verzorgen.
Wij bezorgen gratis in gemeente Woudrichem en in Veen v.a. € 150,00
Voor bestellingen onder de € 150,00 rekenen wij € 5,00 bezorgkosten.
Buiten de gemeente Woudrichem en Veen rekenen wij bezorgkosten,
op aanvraag v.a. € 7,50.
Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om uw bestelling zelf af te halen en waar nodig de
materialen terug te brengen.
Bij schade aan het servies of materialen worden de werkelijke kosten in rekening
gebracht.
U dient zelf een passende verzekering af te sluiten voor gehuurde materialen.
Wij leveren iedere dag van de week op bestelling.
Betaling door particulieren: uitsluitend contant bij aflevering of ophalen van geleverde
materialen.
Betaling door bedrijven: binnen 14 dagen na factuurdatum.
U kunt tot uiterlijk 3 dagen voor een buffet het definitief aantal personen doorgeven.
Hierna kan dit aantal niet meer worden gewijzigd in verband met de inkoop van de
ingrediënten en de te bestellen materialen.
Onze prijzen in het prijsoverzicht zijn inclusief btw.
Annuleren:
Annuleren binnen 8 dagen 25% van het overeengekomen bedrag.
Annuleren binnen 3 dagen 50% van het overeengekomen bedrag.
Annuleren binnen 24 uur 100% van het overeengekomen bedrag.
Op al onze leveringen zijn de algemene uniforme voorwaarden van de horeca (UVH) van
toepassing, deze kunnen wij u op verzoek toesturen.
Ook beschikken wij over meerdere feestlocaties in de regio.
Wilt u hier of over het bovenstaande meer weten?
Neem dan gerust contact met ons op!
Leona of Edwin Verbeek 06-48566395,
info@buitenhoffandel.nl

