Algemene informatie
Baking Fientje is een eenmanszaak van Fina Oostlander-Vona en is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 77293894. Baking Fientje is uitstekend te bereiken met de auto en er is
voldoende parkeergelegenheid.
locatie
mail
telefoon
iban

Lorentzweg 49, 2941 VC Lekkerkerk
finavona2@gmail.com
0640468570
NL19 RABO 0310 4874 98 t.n.v. F.W. Vona

Baking Fientje levert workshops op maat voor bijvoorbeeld een team-uitje, burendag, vrijgezellenfeest,
familie-uitje of bedrijfsactiviteit. Ook verzorgt zij bakdemonstraties.
Er wordt gewerkt in kleine groepen van 4 tot 10 personen.
Alle zelf gebakken producten mogen na afloop mee naar huis worden genomen. De workshops zijn
inclusief recepten. En ook koffie, thee, fruitwater en iets lekkers is bij alle workshops inbegrepen.
Draag makkelijke schoenen. Een schort hoeft u niet mee te nemen, deze zijn aanwezig.
Graag 10 minuten voor de aangegeven aanvangstijd aanwezig zijn.

Workshop - algemene voorwaarden
• Workshops gaan definitief door bij deelname door 4 personen.
Het maximum aantal deelnemers is 10 personen.
• Binnen 2 weken na ontvangst van de inschrijvingsbevestiging dient het totale workshopbedrag te zijn
voldaan onder vermelding van uw naam en de datum van de workshop.
• Bij aanmelding vanaf 2 weken voor datum workshop dient het workshopbedrag direct na de bevestiging
voldaan te worden.
• De aanmelding wordt definitief zodra de betaling is ontvangen. Indien de betaling 2 weken na de
inschrijvingsbevestiging nog niet is ontvangen, behoudt Baking Fientje zich het recht voor om de
gereserveerde plaats weer vrij te geven. In dat geval ontvangt u altijd een mail.
• Afmelden kan uitsluitend per mail en is kosteloos tot 2 weken van tevoren.
• Bij afmelding vanaf 1 week van tevoren vindt 50% restitutie plaats.
• Bij afmelding tot 48 uur van tevoren vervalt het recht op restitutie.
U mag ook een plaatsvervanger sturen, graag van te voren aangeven.
• Baking Fientje behoudt zich te allen tijde het recht voor om een workshop niet door te laten gaan
(zoals in het geval van ziekte of andere persoonlijke omstandigheden).
In overleg wordt naar een andere datum gezocht, of wordt het betaalde bedrag gerestitueerd.
• Deelname aan de workshops en het bedienen van alle machines en ovens is op eigen risico.
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High Tea & High Wine & Tuin Diners - algemene voorwaarden
• High Tea’s, High Wine’s en Tuin Diners gaan definitief door als minstens 4 personen hebben geboekt.
• Binnen 2 weken na ontvangst van de inschrijvingsbevestiging dient een aanbetaling van 50% te zijn
voldaan onder vermelding van uw naam en de datum.
• De aanmelding wordt definitief zodra de aanbetaling is ontvangen. Indien de aanbetaling 4 weken na
de inschrijvingsbevestiging nog niet is ontvangen, behoudt Baking Fientje zich het recht voor om de
gereserveerde plaats weer vrij te geven. In dat geval ontvangt u altijd een email.
• Afmelden kan uitsluitend per mail en is kosteloos tot 4 weken van tevoren.
• Bij afmelding van 3 dagen van tevoren vervalt het recht op restitutie.
U mag ook een plaatsvervanger sturen, graag van te voren aangeven.
• Baking Fientje behoudt zich te allen tijde het recht voor om een High Tea niet door te laten gaan
(zoals in het geval van ziekte of andere persoonlijke omstandigheden).
In overleg wordt naar een andere datum gezocht, of wordt het betaalde bedrag gerestitueerd.

Taarten bestellingen - algemene voorwaarden
Tot uiterlijk 14 dagen van te voren kan de taart kosteloos per mail of telefoon geannuleerd worden. Bij
annulering van de taart opdracht binnen een week worden de eventueel gemaakte kosten in rekening
gebracht. Baking Fientje is een eenmansbedrijf. Bij ziekte, familieomstandigheden of andere zwaarwegende
privé aangelegenheden waardoor een taart opdracht niet door kan gaan, wordt u zo snel als mogelijk
geïnformeerd. In overleg met u kijken we wat er eventueel geregeld kan worden. Het vooruit betaalde
bedrag zal gerestitueerd worden. Dit kan echter nooit meer zijn dan het overeengekomen bedrag voor de
taart opdracht.

Bruidstaart
Bij de bestelling van een bruidstaart gelden extra voorwaarden:
Na een oriënterend gesprek waarin alles rondom de taart en smaken besproken is, wordt er een offerte
voor u opgemaakt. Pas als u deze offerte heeft goedgekeurd, eventueel na aanpassingen, hebben we een
overeenkomst.

Bruidstaart - betaling
De aanbetaling van de bruidstaart dient binnen 10 dagen na het akkoord gaan met de offerte betaald
te worden. Na ontvangst van de aanbetaling is de datum voor u gereserveerd. Het totale bedrag van de
bruidstaart dient uiterlijk 1 maand van tevoren betaald te zijn.

Bruidstaart - annulering
Bij annulering van een bruidstaart –na het goedkeuren van de offerte– zullen er annuleringskosten in
rekening worden gebracht. Wanneer u 1 maand voor de bruiloft annuleert, is dit 50% van de totale kosten.
Bij annuleren korter dan 14 dagen voor de bruiloft is er geen restitutie meer mogelijk.

Bruidstaart - aanpassingen
Als er aanpassingen rondom de bruidstaart opdracht gewenst zijn, kan dit doorgegeven worden mits dit
in verhouding is met de offerte waarmee u in het begin akkoord bent gegaan. Tot uiterlijk 1 maand voor
de datum kunnen gewenste aanpassingen doorgegeven worden. Hierna is het helaas niet meer mogelijk
om veranderingen in de overeenkomst aan te brengen. Aanpassingen kunnen extra kosten met zich mee
brengen en dit kan dus consequenties hebben voor de totaalprijs.
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