Algemene voorwaarden
Bestellingen dienen 5 – 7 dagen voor de daadwerkelijke datum van aflevering te worden
door gegeven.
Betalingen van bestellingen dienen zoals vermeld op de factuur binnen 5 dagen van de
factuurdatum te worden voldaan. Of in overleg contant afgerekend te worden bij de
aflevering van de bestelling.
Bezorgen is tegen een bezorgvergoeding van € 0,19 per kilometer. Ingaande vanaf
Amersfoort.
Ophalen van de bestelling kan in overleg op afspraak in Amersfoort.
Bezorgen met de post is ook mogelijk. Pakketten onder de 10kg kosten € 6,95 en daarboven
€ 13,95. Mocht de verzending van de post wegens bijzondere verzendmaterialen duurder
uitvallen, dan wordt u hierover ingelicht. Verzendkosten worden doorberekend in de factuur.
Toko Lo is niet aansprakelijk voor enige schade toegekend aan het pakket, die tussen het
afgifte punt op het postkantoor en de daadwerkelijke bezorging aan het pakket kunnen
worden toegebracht.
Catering opdrachten dienen 14 dagen voor de daadwerkelijke datum van de catering te
worden door gegeven. Bij opdrachten boven de 30 personen wordt er gevraagd om een
aanbetaling van 20%.
Bij annulering van de catering opdracht tot 5 dagen voor aflevering zal de 20% van de
aanbetaling in rekening gebracht worden.
Bij annulering van 4 t/m 2 dagen voor aflevering wordt 50% in rekening gebracht.
Bij annulering op de dag van de catering zal 100% in rekening worden gebracht.
Bij huur van chafing dishes of piring lidi (eetmandjes) of batik tafelkleden geldt dat de
huurder aansprakelijk is voor beschadigingen en/of breuk en/of vermissing tijdens de huur
en/of bruikleen (zonder bedienend personeel) en wordt de vervangende nieuwprijs in
rekening gebracht. Dit geldt ook voor het niet tijdig retourneren van gebruikte schalen bij
catering opdrachten of het niet tijdig retourneren van de gehuurde artikelen volgens
afspraak.
Vermelde prijzen op de website zijn particuliere prijzen en inclusief btw.
Voor bedrijven en zakelijke relaties zijn andere prijzen van toepassing en zijn de bedragen
exclusief 6% btw.
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