
Extra informatie

Bezorgen
Wilt u graag uw bestelling door ons laten bezorgen? Dat kan zeker!

Bekijk de onderstaande prijzen voor het bezorgen.
 

- Voor bestellingen binnen Etten-Leur onder de €100,- zijn de bezorgkosten €5,00.
- Bestellingen binnen Etten-Leur en boven de €100,- worden gratis bezorgd.

- Voor bestellingen buiten Etten-Leur zijn de bezorgkosten €1,00 per km.
 

Annuleren van een bestelling
Vaak zijn wij al een week vooraf aan uw bestelling bezig met de inkopen en het voorbereiden ervan. 

Daarom kunnen er kosten in rekening worden gebracht. 
 

Tot vijf dagen voor uw bestelling kunt u kosteloos annuleren. 
Na deze 5 dagen zijn wij begonnen met het voorbereiden van uw bestelling. Wilt u binnen deze 5 dagen

annuleren, brengen wij 50% van de totale prijs van uw bestelling in rekening.
Wilt u binnen 24 uur uw bestelling annuleren, zijn wij genoodzaakt de gehele bestelling in rekening te brengen.

Omdat wij alleen de beste kwaliteit willen leveren, wordt alles bij Bas en Anneloes vers gemaakt.
Wel zijn wij voor uw bestelling al bezig met de planning, inkopen en voorbereidingen ervan.

Wat moet u weten?

Aantal personen
Wilt u een bestelling bij ons plaatsen, maar u bent nog niet zeker van het aantal personen?

Dat is geen probleem. Als u het aantal kunt doorgeven wat u denkt bij het plaatsen van de bestelling, 
dan kunt u het definitieve aantal maximaal 5 dagen voor uw bestelling doorgeven.

Wijzigen van uw bestelling
Met taarten beginnen wij al vroeg met de voorbereidingen. 

Wilt u uw bestelling toch wijzigen, dan kan dit tot 5 dagen voor uw bestelling. 
 

Voor de overige bestelling geldt dat u tot 5 dagen van te voren het aantal personen kan wijzigen.
Verdere wijzigingen zijn in overleg, u kunt daarvoor telefonisch contact met ons opnemen.

Bas & Anneloes
Korte Brugstraat 98 - 4871 XT - Etten-Leur

Info@basenanneloes.nl | 06 43723557

https://nl.pinterest.com/basenanneloescatering/
https://www.instagram.com/basvandervencatering/
https://www.facebook.com/basvandervencatering

