
Leveringsvoorwaarden 
webshop bestellingen 

Bestelvoorwaarden  
Ontbijtjes moeten minimaal 24 uur van te voren besteld worden. 
Lunches moeten minimaal een dag van te voren worden besteld, voor 16.00 uur. 
Warme (overwerk) maaltijden moeten voor 15.00 uur besteld worden, op de dag dat ze 
geleverd mogen worden, waarbij rekening moet worden gehouden met een productietijd 
van 1 uur + bezorgtijd vanuit Hoogeveen. 
Buffetten moeten minimaal 5 werkdagen van te voren worden besteld. 
Hapjes moeten minimaal 2 werkdagen van te voren worden besteld. 
Salades moeten minimaal 2 werkdagen van te voren worden besteld. 
 
Aantal personen 
Ontbijtjes kunnen besteld worden vanaf 2 personen. 
Lunches kunnen besteld worden vanaf 1 persoon. 
Warme (overwerk) maaltijd kan besteld worden vanaf 1 persoon. 
Buffetten kunnen besteld worden vanaf 10 personen. 
Hapjes kunnen besteld worden vanaf 20 stuks. 
Salades kunnen besteld worden vanaf 1 stuk of vanaf 1 persoon. 
 

Invorderingskosten  
Alle kosten van invordering, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, komen ten 
laste van de opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden 
bepaald op ten minste 25% van de overeengekomen totaalprijs.  

Bezorgkosten 
Bestellingen binnen Hoogeveen met een waarde van meer dan € 50,00 worden gratis 
bezorgt, voor overige bestellingen binnen Hoogeveen berekenen wij € 7,50. 
Voor bestellingen buiten Hoogeveen berekenen wij € 0,95 per kilometer, heen en terug. 
Alles prijzen zijn excl. BTW. 
 
Afwas 
Servies en schalen dienen schoon retour te komen, tenzij anders overeengekomen.  
Indien u de afwas door ons wilt laten verzorgen, dient u dit vooraf aan te geven, hier worden 
afwaskosten á € 0,10 per item voor in rekening gebracht. 

Materialen  
Alle serviesgoederen, tafelzilver, tafels, stoelen, linnengoed en andere door ons ter 
beschikking gestelde non-consumptieve goederen blijven bezit en/of eigendom van ons. 
Schade aan of verlies van deze goederen door opdrachtgever of zijn genodigden of 
personeelsleden veroorzaakt, moeten door opdrachtgever tegen kostprijs worden vergoed. 
Wij stellen het op prijs als u de materialen terug komt brengen, indien dit niet mogelijk is 
kunnen wij deze ophalen tegen de kosten die ook vermeld staan bij de bezorgkosten. 

 



 

 

 

Annuleringen 

Annuleringen dienen per mail te geschieden via info@vthooge.nl, tenminste 24 uur voor 

levering van de bestelling. Bij annulering na 24 uur voor levering zijn wij genoodzaakt 50% 

van de kosten in rekening te brengen in verband met reeds ingekochte producten.  
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