Algemene voorwaarden
Bestellen:
-bestellen van een picknickmand gebeurd enkel via het online bestelformulier
of de picknickphone 0477 43 62 94
-Bestellingen 48 uur voor het gewenste tijdstip worden enkel telefonisch doorgegeven, aanvragen 24
uur op voorhand worden enkel telefonisch gecontroleerd op haalbaarheid.
-Elke bestelling bevat minimum 1 picknickmand voor 2 personen.
-Eventuele aanmerkingen of speciale wensen worden bij de boeking gemeld,
de dag van je bezoek kan je je picknickmand niet meer wijzigen.

Betaling:
-Bij je boeking ontvang je steeds een schriftelijke bevestiging in je mailbox met de nodige info
en het rkn ter betaling. Na betaling van het verschuldigde bedrag, ontvang je de voucher voor je
picknickmand.
-Alle bestellingen worden betaald per overschrijving op DEXIA rkn: 068-2492089-89
ten name “Life is Picknick “met vermelding van “BOEKNAAM aantal – DATUM” en moeten 2 dagen
voor de picknickdatum binnen zijn.
-Bestellingen van 48 uur op voorhand of nog minder, worden cash betaald de dag van de picknick,
enkel en alleen aan de lokale partners Hoeve Renwa of Brouwerij Wilderen

Annulatie/wijziging:
-Reeds betaalde boekingen kunnen tot 72 uur op voorhand kosteloos verschoven worden naar een
andere datum. Opgelet: dit enkel om bewezen dringende redenen of omwille van het slechte weer.
Bij bewolkt weer kan de picknick gewoon doorgaan in één van de vele zalen
of overdekte picknickplaatsen...
-Binnen 24 uur annuleren of significant wijzigen is niet mogelijk;
het volledige bedrag zal dan in rekening worden gebracht.
-Annulaties worden ENKEL telefonisch doorgeven, mailen is niet mogelijk.

Aansprakelijkheid:
-Life is a Picknick stelt zich verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar producten, maar niet voor de
feitelijke picknick.
-De picknickplaats wordt proper achtergelaten en de mand met dekentje wordt teruggebracht naar
de afhaalplaats. Verder dient men zich uiteraard aan de wet te houden en anderen te respecteren.

Afhalen:
-de picknickmand wordt steeds en alleen afgehaald bij de deelnemende partners.
Tijdstip van afhalen Ijssalon Vica: steeds tussen 12u00 en 14u00,
afhalen aan Brouwerij Wilderen: vanaf 13 tot 15 uur, vanaf oktober enkel op zater-, zon- en
feestdagen. Uitzonderingen op deze uren worden bij de boeking meedegedeeld.

Prijzen:
-Prijzen zijn geldig als aangegeven op de site, zet en typfouten voorbehouden.
-Tijdens het seizoen kunnen prijzen wijzigen, de prijs bij boeking blijft echter gelden. Alle prijzen zijn
inclusief BTW.
Veel plezier, eet smakelijk en remember: Life is a picknick!

