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Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je
met Leafs Flower Art afsluit. Voordat je akkoord gaat met de offerte/factuur is het
belangrijk om deze goed door te lezen. Door akkoord te gaan met de offerte
bruidsbloemwerk geef je aan met de algemene voorwaarden akkoord te gaan.
Het trouwseizoen begint al in het vroege voorjaar. Het is dus verstandig om op tijd
een afspraak te maken om er zeker van te zijn dat ik op de trouwdatum jullie
bruidswerk kan uitvoeren.
Ik adviseer om dit een aantal maanden van te voren te doen. 
Om jullie zo een persoonlijk en kundig advies te geven, spreek ik graag met jullie af,
bij mij of bij jullie thuis. 

Minimale besteding
Omdat al het bloemwerk een maatwerk product is, zijn er geen standaard prijzen.
De prijzen verschillen om deze redenen altijd; bloemkeuzes, kleuren en seizoenen
zijn hierin bepalend. Om voor ieder bruidspaar een uniek arrangement te kunnen
realiseren, werk ik met een minimale besteding van € 2000,- incl BTW.  Excl. het
moodboard en eventuele transportkosten.

Afwijkende Prijzen
Prijzen kunnen afwijken in de periode van Corona en feestdagen, zoals;
Valentijnsdag, Pasen, Moederdag, Secretaresse dag en Kerst.  

Bloemen
Ik werk met (bijzondere) bloemsoorten van hoge kwaliteit.  Keuze van de
bloemsoorten zijn afhankelijk van seizoen en beschikbaarheid.

Moodboard
Om de sfeer en beleving van jullie dag te versterken en duidelijk te hebben, maakt
Leafs Flower Art een visueel moodboard. Leafs Flower art kijkt naar de locatie/sfeer
en wat helemaal jullie uitstraalt! Dit moodboard kun je ook meenemen naar andere
trouwleveranciers om keuzes te kunnen maken, zodat het totale plaatje één geheel
wordt. De kosten van het moodboard ontwerpen is 97euro. Bij akkoord geven van
de opdracht krijgt de klant het moodboard gratis.

Offerte
De offerte mag bevestigd worden met een akkoord via de mail. Na acceptatie van de
offerte ontvangen jullie een factuur via de mail. Na akkoord gaan van de offerte is de
bestelling definitief.

Algemene voorwaarde Bruidswerk
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Betaling
Na ontvangst van de factuur, hanteert Leafs Flower Art een aanbetaling van
minimaal 50% van het factuurbedrag. De rest van de betaling dient maximaal 5
weken voor de bruiloft voldaan te zijn. De factuur kan veilig betaald worden via
IDEAL of via online bankieren, o.v.v. het factuurnummer.  

Bezorgen en stylen op locatie 
Bezorgen op locatie doet Leafs Flower Art zelf en wordt niet uitbesteed. Omdat
kennis van vervoer en bevestigen van het bloemwerk noodzakelijk is.

Lenen en/of huren 
Leen- en/of huur items worden de dag na de bruiloft opgehaald of teruggebracht en
gecheckt op schade en aantal. Tenzij anders overeengekomen.  Er wordt voor
leen/huur items een bedrag aan borg gerekend. Bij zonder schade en compleet
ontvangst, kun je binnen 14 dagen de borg terug verwachten op je rekening.
Bij verlies of schade van de leen- of verhuur items, geeft Leafs Flower Art de borg
niet retour.

Wijzigingen 
Na het sluiten van de overeenkomst kunt u uitsluitend nog wijzigingen doorgeven
die geen invloed hebben op het totaal te betalen of reeds betaalde bedrag en op
voorwaarde dat uw bestelling nog niet verwerkt is. Indien een wijziging niet meer
verwerkt kan worden krijgt u daar z.s.m. bericht over. Wijzigingen kunnen per e-mail
worden doorgegeven.

Annuleringsvoorwaarden
In geval van annulering van de goedgekeurde opdrachtbevestiging/order geldt het
volgende:
Bij annulering of verplaatsing van de opdracht vanaf 1 week voor de levering, is de
klant gehouden 100% te betalen aan Leafs Flower Art van de opdrachtwaarde.
Bij annulering van de opdracht vanaf 4 weken voor de levering, is de klant
gehouden 50% te betalen aan Leafs Flower Art van de opdrachtwaarde. Bij
annulering van de opdracht vanaf 1 week voor de levering, wegens aangescherpte
Coronamaatregelen waardoor de bruiloft niet door kan gaan, is de klant gehouden
100% van de gemaakte kosten te betalen aan Leafs Flower Art.  Indien de bruiloft
wordt verplaatst naar een andere datum vanwege de aangescherpte
Coronamaatregelen, zal Leafs Flower Art in overleg gaan met de klant.

Foto's 
Foto’s van het door Leafs Flower Art gemaakte bloemwerk zijn vrij te gebruiken voor
commerciële einddoelen.


