
 
 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN ‘t SUIKERHUYS  

 

Artikel 1 Algemeen  

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten & diensten die 

‘t Suikerhuys, Houtmolenstraat 23- 3900 Pelt, ondernemingsnummer  BE0502.440.994 

levert. Door een bestelling te plaatsten via internet of anderszins gaat u akkoord met 

de algemene voorwaarden van ’t Suikerhuys. 

Artikel 2 Bestelling Plaatsen 

De klant ontvangt voor elke bestelling een gedetailleerde offerte waarin alle kosten 

opgesomd zijn.  Deze omvat: 

- Uitvoerige beschrijving van de bestelling 

- Speciale wensen in acht genomen 

- Keuze van smaak en vulling per verdieping 

- Extra voorzieningen zoals decoratie, verse bloemen, aankleding, etc. 

- Plaats en tijdstip van afhaling of levering 

- Betalingsvoorwaarden 

Indien de klant akkoord gaat met de voorgestelde offerte, vragen we de klant deze 

zo snel mogelijk per e-mail te bevestigen.  Na ontvangst, met de eventuele 

gewenste aanpassingen, stuurt  

‘t Suikerhuys de klant de bijhorende factuur.  

Bestellingen kunnen geplaatst worden via de mail, telefonisch, in de cakeshop of per 

Facebook Messenger. 

Na bevestiging van de goedgekeurde offerte, ontvangt de klant van ’t Suikerhuys 

de bijhorende factuur.  De klant dient uiterlijk binnen de 14 dagen het 

factuurbedrag te betalen op het rekeningnummer BE59-652-8274820-26 met 

vermelding van het factuurnummer. 

Bij betaling gaat de klant akkoord met de overeengekomen afspraken en de 

algemene voorwaarden van ’t Suikerhuys. 

Indien het totaalbedrag hoger ligt dan 150.00 euro kan er met een voorschot 

gewerkt worden als dit gewenst is.  Dit wordt opgenomen in de offerte en door 

middel van een voorschotfactuur betaald door de klant. Na ontvangt van het 

voorschotbedrag wordt de bestelling opgenomen in de planning.  Het voorschot 

bedraagt bij benadering 50% van het totale eindbedrag. 

Als de betaling/eindsaldo niet binnen de aangegeven periode voldaan wordt, 

behoudt ‘t Suikerhuys het recht om wijzigen aan te brengen of de opdracht te 

weigeren.  

De taarten en divers gebak kunnen worden afgehaald. Bij het afhalen is het vervoer 

van hiervan op eigen risico. Bij aflevering van taarten en sweets is ‘t Suikerhuys niet 

verantwoordelijk voor leverings- of communicatieproblemen veroorzaakt door 



 
 

verkeerd doorgegeven informatie. Wijzigingen en dergelijke kunnen consequenties 

hebben voor de prijs zoals eerder overeengekomen.  

Artikel 2.1 Bestellingen Betalen  

Totdat bestellingen volledig betaald zijn, blijven de producten eigendom van ‘t 

Suikerhuys. De betaling kan contant of middels overschrijving gedaan worden aan ’t 

Suikerhuys op rekeningnummer: BE61 7310 4654 4817.  

Bij overschrijving graag onder vermelding van het doorgegeven factuurnummer. 

 Artikel 2.2 Bestelling Annuleren  

Opdrachten met uitzondering van voor bruiloften kunnen tot 4 weken voor de 

overeengekomen leverdatum kosteloos schriftelijk worden geannuleerd of gewijzigd.  

Het annuleren of wijzigen van opdrachten binnen 4 weken voor de 

overeengekomen leverdatum is niet mogelijk. Bij annulering binnen 4 weken voor de 

overeengekomen leverdatum maakt ‘t Suikerhuys aanspraak op de volledige 

koopprijs. Dit ivm de inkopen en voorbereidingen.  

‘t Suikerhuys behoudt zich steeds het recht voor om opdrachten te annuleren als ‘t 

Suikerhuys daartoe door overmacht (ziekte, familieomstandigheden of anderszins) 

wordt gedwongen.  

Bij annulatie van de bestelling, wordt het voorschotbedrag niet terugbetaald.  Het 

voorschot vergoedt de reeds gemaakte voorbereidingen, de aankopen en de voor 

deze gelegenheid geweigerde opdrachten.  De klant ontvangt een tegoedbon 

voor 75% van het reeds betaalde bedrag met geldigheid van 2 jaar. 

 

Artikel 2.3 Bestelling Aanpassen  

Tot uiterlijk twee weken voor de datum kunnen er, met goedkeuring van ‘t 

Suikerhuys, dingen aangepast worden in het ontwerp, hierna is het helaas niet meer 

mogelijk om veranderingen in de overeenkomst aan te brengen. Aanpassingen 

kunnen extra kosten met zich mee brengen en dit kan dus consequenties hebben 

voor de totale prijs.  

 

Artikel 3 Prijzen  

De prijzen op de site kunnen afwijken van de prijzen in de offerte. Dit kan te maken 

hebben met verschillende vullingen, taartdecoraties, afwerkingen, meerwerk etc. De 

prijzen in de offerte zijn de juiste prijs.  

 

Artikel 4 Klachten  

Als u niet tevreden bent over een van onze producten dient de klant dit direct of 

maximaal 12 uur na levering te melden bij ‘t Suikerhuys. ‘t Suikerhuys is niet 



 
 

verantwoordelijk voor het vervoer van de bestelling of de condities waarbij de 

bestelling bewaard wordt thuis of op locatie.  

Het product dient bewaard te blijven om zo de klacht te kunnen aantonen. 

  

Artikel 5 Garantie 

’t Suikerhuys garandeert dat:  

- de bestelling steeds in perfecte staat wordt afgeleverd aan de klant. 

- de speciale wensen en allergieën van de klant in acht neemt. 

- de bestelling met zorg en aandacht vervoer klaar wordt gemaakt. 

- de bestelling volgens de normen en wetten van het Federaal Agentschap 

voor Voedselveiligheid wordt bereid en afgewerkt. 

- ’t Suikerhuys werkt volgens het HACCP-principe. 

 

Artikel 6 Overmacht 

Indien ’t Suikerhuys niet tijdig klaar is met de bestelling, door opgelopen vertragingen 

of overmacht wordt de klant hiervan tijdig verwittigd en meldt ’t Suikerhuys wanneer 

deze wel klaar zal zijn. Indien de klant belet is om op dit nieuwe tijdstip de bestelling 

af te halen, wordt er samen naar een oplossing gezocht.   

 

Artikel 7 Hygiëne  

‘t Suikerhuys werkt volgens de HACCP normering.  

 

Artikel 8 Privacy  

‘t Suikerhuys gaat zorgvuldig met de privacy van de klant om en garandeert de 

klant dat persoonlijke informatie vertrouwelijk behandeld wordt. We gebruiken de 

gegevens van de klant om de bestelling zo zorgvuldig mogelijk af te handelen.  

 

Artikel 9 Rechten  

Alle rechten van de foto’s zijn voorbehouden aan ‘t Suikerhuys. Door een bestelling 

te plaatsen bij ‘t Suikerhuys gaat u automatisch akkoord met de bovenstaande 

algemene voorwaarden. 


