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Algemene voorwaarden Janny Bakker Patisserie met betrekking tot het bestellen van 
bonbons, taarten of cup cakes. 

 

U kunt bij Janny Bakker Patisserie een taart bestellen v.a. 10 personen. 

Aanvragen kunnen tot maximaal 2 weken van te voren m.u.v. bruidstaarten deze dienen ten minste 2 
maanden voor de huwelijksdatum besteld te worden. 

Een opdracht annuleren voor taarten en bonbons kan tot uiterlijk 7 dagen vóór de afgesproken 
datum (m.u.v. van bruidstaarten en vergelijkbare opdrachten, deze dienen 2 weken van te voren 
geannuleerd te worden). 

U dient vooruit te betalen. Het volledige bedrag dient 2 weken voor levering op de rekening van 
Janny Bakker Patisserie te zijn bijgeschreven. 

Bruidstaarten dienen bij opdracht 50% aanbetaald te worden. De overige 50% dient uiterlijk 1 maand 
voor de trouwdatum voldaan te zijn. 

Bij annulering van de bruidstaartbestelling tot 14 dagen voor levering zal het gehele bedrag worden 
teruggestort. 

Bij annulering van de bruidstaart bestelling tot 7 dagen voor levering zal 50% van het gehele bedrag 
worden teruggestort. 

Bij annulering binnen de 7 dagen voor levering vervalt het recht op terugbetaling. 

Nadat u een bestelling heeft gedaan, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op om alles door 
te nemen, waarna wij u een bevestiging mailen met de gemaakte afspraken. Kijkt u deze GOED na, zo 
kunnen er geen misverstanden ontstaan. Deze kunt u waar nodig aanvullen en z.s.m. retour mailen. 

LET OP: De bestelling is pas definitief nadat wij de bevestiging retour hebben gekregen en de 
(aan)betaling op de rekening van Janny Bakker Patisserie is bijgeschreven! 

Voor alle standaards en andere constructiematerialen die in bruikleen worden gegeven zal een borg 
worden gerekend. 

Janny Bakker Patisserie bezorgt niet (m.u.v. bruidstaarten, deze worden alleen in de regio Utrecht  in 
een straal van 50 km. rond Nieuwegein bezorgd tegen een vergoeding van 50 ct per km via google 
maps). 

Ik ben gevestigd in Nieuwegein (postcodegebied 3438), daar kunt u de bestelling ophalen. 

Het is eventueel mogelijk om een spoedbestelling bij mij te doen (met uitzondering van 
bruidstaarten). 

Onder een spoedbestelling versta ik een bestelling die minder dan een week voor de afhaaldatum 
besteld wordt. Dit kan alleen als ik niet ben vol geboekt. Ik kan maar een beperkt aantal opdrachten 
per week aan. Ik wil niet aan inboeten op kwaliteit. 
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Ik vraag hiervoor een toeslag van € 15,00. 

Bent u niet tevreden over de decoraties op de taart, dan dient u dit direct bij afhalen kenbaar te 
maken. Janny Bakker Patisserie is niet verantwoordelijk te houden voor de invloed op het product 
van de vervoer- en bewaarcondities uwerzijds.  

Bij Janny Bakker Patisserie wordt er zeer hygiënisch gewerkt. Alle ingrediënten zijn vers. 

In geval van onmogelijkheid tot levering door toedoen van derden of in geval van overmacht, kan 
Janny Bakker Patisserie niet aansprakelijk gesteld worden. 

In geval van ziekte of overmacht zal Janny Bakker Patisserie er alles aan doen een geschikte oplossing 
te zoeken. De invulling van de term 'overmacht' is in alle gevallen ter beoordeling van Janny Bakker 
Patisserie. 

Om uw klacht over de kwaliteit in te dienen, dient u een stukje van het gebak te bewaren in een 
plastic zakje of afgesloten bakje in de koelkast of vriezer, om dit ter beoordeling aan Janny Bakker  
Patisserie te kunnen overhandigen. U kunt ons niet juridisch aansprakelijk stellen als er iets mis blijkt 
te zijn met de taart.  

Janny Bakker Patisserie zal altijd samen met u naar een passende oplossing zoeken. 


