Prinsessenboontje

Bijzondere momenten verdienen bijzondere geschenken
Adres: Raphaël De Mercatellisstraat 14 8460 Oudenburg
Ondernemingsnummer: 0690 841 522
Rekeningnummer: BE31 7340 4503 2055
Info: info@prinsessenboontje.com - prinsessenboontje.com

Algemene info

★ Iedere bestelling wordt met veel plezier en de nodige zorg gemaakt.
★ Een afgewerkt product is afhankelijk van de verwerkingstijd en/of ontwerptijd.
★ Meer info betreft de leveringstermijn, kan nagevraagd worden bij het plaatsen van een bestelling.
★ Er bestaat geen fysieke winkel, producten kunnen enkel na afspraak en in overleg opgehaald
worden te Oudenburg.
★ Levering aan huis is gratis in Oudenburg en omstreken, dit binnen een straal van 20 km. Afhankelijk
van de afstand wordt er een supplement gerekend.
★ Op aanvraag worden cadeautjes per post verstuurd én na betaling van de verzendkosten. De
levertijd hangt af van de postdienst.
★ Betalingen kunnen cash of mobiel bij ophaling of vooraf per overschrijving. Een bestelling via de
website gebeurt met een online betaling via paypal. BTW is niet van toepassing, gezien
Prinsessenboontje een mini onderneming is met vrijstelling van BTW.
★ Op aanvraag worden bestellingen ingepakt. Stuur me een berichtje met jouw wensen, dan bekijken
we het samen.
★ Ook (allergievrije) traktaties en doopsuiker bedankjes behoren tot de mogelijkheden.
! Om mijn eigen gezondheid niet in het gedrang te brengen, is alles wat ik bak 100% noten- en pindavrij.

★ Een mooi resultaat vraagt tijd. Bedankt om hier rekening mee te houden bij uw aanvraag.
★ De exacte prijs wordt meegegeven zodra de bestelling klaar is.
★ Niet gevonden wat je zocht? Ik werk maar al te graag nieuwe dingen uit, zo staat er telkens wat op
mijn “to try list”.
Laat me jouw wensen weten zodat we samen tot een realisatie komen.

Mijn mobiel nummer geef ik enkel door op vraag. Prinsessenboontje is mijn (uit de hand) gelopen hobby,
ik oefen deze activiteiten uit naast een fulltime job. Bedankt voor het begrip.

“Kleine onderneming, onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. Btw niet toepasselijk”
.

