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HET BEAUTY FEESTJE:
Deze spelregels zijn opgesteld om eventuele misverstanden voor te kunnen zijn.
Ik ga er dan ook vanuit dat u deze spelregels heeft gelezen en akkoord gaat
voordat u een reservering doet.
Het Feestje wordt verzorgt door Lianda van Velzen.
1.
Het Beauty Feestje is voor kinderen in de leeftijd van 13 t/m 16 jaar. De
inhoud van Feestjes kan altijd worden aangepast, geen groepje is
hetzelfde!
2.
De vaste prijs voor het Feestje: €120,- per Feestje t/m zes kinderen
Ieder extra kind: €10,- (indien het betreffende Feestje en de ruimte dit
toelaat).
3.
Vermelde prijzen op de site zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen,
inclusief btw en exclusief reis- en parkeerkosten.
4.
U kunt een feestje naar keuze reserveren van maandag t/m zondag (in
overleg).
5.
U kunt na afloop van het Feestje contant betalen.
6.
Het Feestje heeft een tijdsduur van ongeveer twee tot drie uur
(afhankelijk van de groepsgrootte).
7.
Op lokatie & bij u thuis dient u de catering zelf te verzorgen.
8.
Het Feestje verzorg ik bij u thuis (meerprijs:reiskostenvergoeding).
9.
Heeft uw kind een allergie, overgevoeligheid voor bepaalde produkten
of lichamelijke/geestelijke zorg nodig laat het mij dan vooraf even
weten.
10. Annulering zonder kosten is mogelijk uiterlijk zeven dagen voor de
gereserveerde datum. Bij uw annulering binnen zeven dagen voor de
afgesproken datum kan het Feestje naar een andere datum worden verzet
(annuleringskosten: €25,-), gaat het Feestje desondanks niet door, dan
worden de totale kosten in rekening gebracht (zie bevestigingsbrief).
11. Mocht ik door overmacht niet in staat zijn het gereserveerde Feestje te
kunnen volbrengen, dan wordt u hiervan zo spoedig mogelijk op de
hoogte gesteld. Ik ben niet verplicht een vervangend Feestje op de
gereserveerde datum te verzorgen en niet aansprakelijk voor eventueel
hieruit voor u voortvloeiende gevolg schade. Ik zal mijn uiterste best doen
om een annulering van mijn kant te voorkomen.
12. Ik voorzie de kinderen van de gebruikelijke middelen ter bescherming van
hun kleding. Mag ik op uw medewerking rekenen dat u uw kind in kleding
passend bij het betreffende Feestje aankleedt?
13. Ik aanvaard geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel/schade van uw
kind/kleding door eigen toedoen of door derden tijdens de Feestjes.
Voor een goed verloop van de Feestjes kunt u op mijn expertise, ervaring
en zorg vertrouwen.
14. Ik streef naar 100% tevredenheid, mocht u toch een gegronde klacht
hebben, dan wordt deze met alle zorg behandeld en in samenwerking met
u hoop ik dan tot een prettige oplossing te komen.

