Algemene (Bezorg)voorwaarden
Tandy Catering

1. Overeenkomst
1.1. Door het plaatsen van een bestelling op de website www.tandycatering.nl of
tandy.ccvshop.nl accepteert u het aanbod van Tandy Catering en gaat u een overeenkomst aan
met Tandy Catering. Tandy Catering zal uw bestelling bij u afleveren binnen de openingstijden
van Tandy Catering (tenzij anders overeengekomen).
1.2. In het kader van deze overeenkomst worden er door Tandy Catering persoonsgegevens
verwerkt. Dit wordt altijd gedaan conform de geldende wetgeving.Â
1.3 Tandy Catering zal uw persoonsgegeven nimmer vervreemden aan derden.
2. Levering
2.1 Voor bezorging van een bestelling geldt een minimumbedrag afhankelijk van de postcode
van het afleveradres. Afhankelijk van de postcode van het afleveradres worden kosten voor
bezorging in rekening gebracht.
2.2 Bestellingen kunnen via internet geplaatst worden tot uiterlijk 5 minuten voor sluitingstijd van
de desbetreffende winkel. De openingstijden staan vermeld op www.tandycatering.nl en
tandy.ccvshop.nl.
2.3 Alhoewel er naar gestreefd wordt uw bestelling binnen 30 minuten op het door u gewenste
adres af te leveren, zijn er altijd omstandigheden, zoals weer en verkeer, die ertoe bijdragen dat
deze indicatie niet gehaald kan halen.
2.4. Het risico voor wat betreft de bestelling gaat over op u nadat de bestelling is geleverd en
betaald.
3. Betaling
Voorafgaande betaling is mogelijk op de wijze zoals dit aangeboden wordt op
www.tandycatering.nl of tandy.ccvshop.nl. Indien de online betaalmethode niet beschikbaar is of
u wilt uw bestelling bij voorkeur bij aflevering betalen dan kunt u uiteraard ook betalen aan de
bezorger, echter de bezorger heeft uit veiligheidsoverwegingen nooit meer dan € 15,- wisselgeld
bij zich en u dient dan ook zoveel mogelijk gepast te betalen.
4. Aansprakelijkheid
4.1 De totale aansprakelijkheid van Tandy Catering wegens een toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van een overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van
directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.
4.2 De aansprakelijkheid van Tandy Catering voor schade door dood, lichamelijk letsel of
wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan het verzekerde
bedrag.
4.3 De aansprakelijkheid van Tandy Catering voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde
winst, gemiste besparingen, is uitgesloten.
4.4 De in artikel 4.1 tot en met 4.3 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen
indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de
bedrijfsleiding van Tandy Catering.
5. Toepasselijk recht
De overeenkomsten tussen Tandy Catering en u worden beheerst door Nederlands recht en
zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

Voorwaarden Thuisbezorging
Openingstijden:
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Zaterdag van 16:00-21:00 uur
Zondag van 15:00-21:00 uur
LET OP: Tandy Catering kan een bestelling weigerenÂ
als het bestelminimum niet gehaald wordt (dit wordt nog niet op de site
afgedwongen),Â
als de gewenste bezorgtijd buiten de openingstijden liggen, of
als Tandy catering wegens omstandigheden gesloten is.Â
Als de totaalprijs op de site incorrect berekend is behoudt Tandy Catering het recht voor
de totaalprijs aan te passen.

Tandy Catering bezorgt standaard alleen in Delft en omstreken.
Plaats

Bestelminimum

Bezorgkosten

Â
Den Hoorn,
Delft (postcodes 2613, 2614, 2624, 2625)

€ 10,=

Gratis

Schipluiden, Delft (overige postcodes)

€ 10,=

€ 2,50

Rijswijk, Ypenburg, Delfgauw, Wateringseveld,
De Lier, Wateringen

€ 30,=

€ 3,50

Naaldwijk, Honselersdijk, Kwintsheul, Pijnacker en
Nootdorp

€ 35,=

€ 6,50

Voorwaarden party catering en workshops
Party catering (buffetten en borrels) zijn door het hele land mogelijk maar moeten tijdig
besproken worden.
Workshops vinden plaats in Den Hoorn zh.
Voor party catering en workshops gelden de volgende betalingsvoorwaarden:
- 50% van het totaalbedrag bij orderbevestiging
- 50% van het totaalbedrag uiterlijk bij aflevering
Voor party catering en workshops gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
- 50% van het totaalbedrag bij annulereing van 1-3 maanden van te voren
- 75% van het totaalbedrag bij annulering van 1-4 weken van te voren
- 100% van het totaalbedrag bij annulering van 0-6 dagen van te voren
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