algemene voorwaarden themakisten en speurtochten
artikel 1. werkwijze themakisten
Zodra mijn-kinderfeestje.nl van u het bestelformulier ingevuld heeft ontvangen, krijgt u de bevestiging hiervan en de factuur gemaild. U
haalt, na dit met mijn-kinderfeestje.nl te hebben afgesproken, de themakist ongeveer twee dagen voor het kinderfeestje op en brengt
dit op de afgesproken dag na het kinderfeestje weer terug. De borg wordt weer teruggestort op uw bankrekening als u de themakist
in ongeschonden staat retour brengt. Haalt en brengt u de themakist niet zelf, zal mijn.kinderfeestje.nl de feestkist 4-6 dagen voor het
kinderfeestje versturen en komen de PostNL pakketdienstkosten voor het versturen in heel Nederland erbij. De kosten voor de
verzending staan op de factuur, de kosten om de themakist te retourneren worden door de klant zelf bij afgifte bij een (PostNL)punt
betaald. De inhoud van de themakist wordt dan in een verzendkist gedaan. Als mijn-kinderfeestje.nl de themakist met inhoud retour
heeft gekregen in ongeschonden staat, wordt de borg teruggestort op uw bankrekening. BUITEN NEDERLAND: voor bestellingen buiten
Nederland geldt een ander verzendtarief van PostNL (kijk voor de geldende tarieven op postnl.nl/tarieven). De verzendkosten om de
themakist te retourneren worden door de klant zelf bij afgifte betaald.
artikel 1.a werkwijze speurtochten
Zodra mijn-kinderfeestje.nl van u het bestelformulier heeft ontvangen, krijgt u de bevestiging en factuur gemaild. Is deze voldaan,
wordt het draaiboek digitaal verzonden en het speurtochtpakket naar u opgestuurd. Indien u de speurtocht besteld i.c.m. een
themakist, zit het aanvullende speurtochtpakket in de themakist bijgesloten.
artikel 2. aansprakelijkheid
mijn-kinderfeestje.nl erkent geen enkele aansprakelijkheid voor letsel of schade door gebruik van materialen of producten van de
gehuurde themakisten en bestelde speurtochten. De themakisten blijven eigendom van mijn-kinderfeestje.nl en mogen alleen gebruikt
worden onder toezicht van een volwassene.
artikel 3. bestellingen
mijn-kinderfeestje.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden een bestelling te weigeren. Wordt er een bestelling
geannuleerd binnen één week voor het feestje en de themakist is al opgestuurd, betaald de opdrachtgever alle verzendkosten en €
30,- voor het in bezit hebben van het digitale draaiboek en derving van inkomsten.
artikel 4. retourneren/borg
Bij het terugbrengen van de themakist wordt de inhoud gecontroleerd aan de hand van een checklist. Is dit in orde, dan ontvangt u
de borg op uw bankrekening retour. Als er spullen ontbreken of onherstelbaar beschadigd zijn, dan wordt dit ingehouden op de borg
en direct vervangen. Voor iedere dag dat de themakist later wordt teruggegeven dan afgesproken met mijn-kinderfeestje.nl houden
wij € 10,- van de borg in. Krijgt mijn-kinderfeestje.nl de themakist met bijbehorende inhoud niet terug, wordt de gehele borg gebruikt
om de themakist met inhoud opnieuw aan te schaffen, mits u een verzendbewijs met track&trace code kunt overhandigen. Tevens
wordt er aangifte van diefstal bij de politie gedaan vanwege het onrechtmatig toe-eigenen van de themakist van mijnkinderfeestje.nl.
artikel 5. overig
De themakisten en speurtochten incl. draaiboek mogen niet worden verhuurd aan derden. De verkleedkleren mogen niet gewassen
worden. Dit wordt gedaan door mijn-kinderfeestje.nl. Daarentegen dient het tafelkleed/placemats, de bekers en borden wel schoon
gemaakt te worden alvorens deze terug worden gedaan in de feestkist.
LET OP: borden niet in de vaatwasser vanwege kromtrekken!
artikel 6. betalingsvoorwaarden
Het totaalbedrag van de factuur moet uiterlijk zeven dagen voor aanvang van het feestje zijn overgemaakt op IBAN
NL70ASNB0778046796 ten name van W.J.M. Kaarsemaker. Als mijn-kinderfeestje.nl de betaling niet tijdig heeft ontvangen, nemen wij
contact op met de opdrachtgever. De themakist of speurtocht wordt nooit verstuurd of afgegeven als er nog niet is betaald. Indien
de themakist met bijbehorende inhoud in ongeschonden staat wordt geretourneerd, krijgt de opdrachtgever de borg terug. Als mijnkinderfeestje.nl een incassobureau in de arm moet nemen doordat de facturen van geannuleerde bestellingen (zie art. 3) of van niet
correct geretourneerde themakisten (zie art. 4) zijn voldaan, komen de incassokosten voor rekening van de opdrachtgever,
overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. Indien mijnkinderfeestje.nl hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor rekening van de
opdrachtgever. De eventueel gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de
opdrachtgever.
artikel 7. duurzaamheid
mijn-kinderfeestje.nl denkt aan het milieu door cartridges, batterijen, papier, plastic en glas te scheiden van restafval. Facturen worden
per e-mail verstuurd om papier te besparen. Papier dat wel wordt gebruik, heeft het FSC-label. Ook gebruikt mijn-kinderfeestje.nl
groene stroom. In de duurzame themakisten worden bewust geen papieren bordjes, bekers, servetten en decoratieballonnen
gedaan. Deze zijn maar één keer te gebruiken en daardoor niet milieuvriendelijk. De themakisten en speurtochten worden per fiets of
elektrische auto bij een PostNL-afgiftepunt afgeleverd.
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