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Gelieve het totaalbedrag voor (DATUM)te voldoen op rekeningnummer.
NL67ABNA0542268736 te name van Rutger M.Flowers onder vermelding van
factuur nummer.
De factuur binnen 8 dagen voldoen.
De offerte is gebaseerd op de werkzaamheden die op (DATUM) plaatsvinden. Hierin
zit de voorbereiding, opbouw & afbouw van het huwelijksfeest.
0p (DATUM) zal er een factuur verstuurd worden van het totaalbedrag als aan
betaling van het huwelijksfeest. Als aan betaling van het huwelijksfeest op (DATUM)
50% van dit bedrag kan NIET worden teruggestort bij annulering van de bruiloft. In
verband met dekking van reeds gemaakte uren en kosten.
Dit bedrag kan NIET worden terug gestort bij annulering van dit evenement. In
verband met dekking van reeds gemaakte uren/ kosten.
Bij diefstal of schade aan de geleverde goederen zullen de benodigde kosten in
rekening gebracht worden.
Vanaf het moment dat de huur van de te leveren spullen ingaat is de huurder
aansprakelijk voor de eventuele schade of letsel van of aan personen die gebruik
maken van de gehuurde spullen.
Het gebruik van kaarslicht/ open vuur geschiet volledig voor eigen risico.
Aangezien Rutger M. Flowers met seizoensgebonden snijbloemen werkt kan er door
onvoorziene omstandigheden voor een alternatief gekozen worden.
Na afloop van het evenement zullen alle decoraties worden weg gegooid tenzij anders
is afgesproken.
Indien akkoord na tekening van bovengenoemde algemene voorwaarden, zal er bij
annulering voor (DATUM) de volgende kosten in rekening gebracht worden.
A. Indien u 1 maand van tevoren annuleert reken wij 50% van het totaal
verschuldigde bedrag.
B. Indien u 14 dagen van tevoren annuleert rekenen wij 100% van het totaal
verschuldigde bedrag.
C. 50% van het aan betaalde bedrag kan niet worden teruggestort in verband
dekking van reeds gemaakte uren.
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