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Algemene voorwaarden Mevrouw Cupcake  
 
Identiteit van de ondernemer  
Maya Ruijs  
Repertoireweg 6 
5245 BM Rosmalen 
 
Mevrouw Cupcake 
E-mailadres: info@mevrouwcupcake.nl 
KvK-nummer:   70403503 
Btw-nummer:  1683.34.951 
 
 
Kinderfeestjes   
 
 Alle materialen die nodig zijn tijdens uitvoering van activiteiten worden verzorgd door 

Mevrouw Cupcake. 
 

 Allergieën dienen van tevoren aangegeven te worden om een passende oplossing te 
kunnen aanbieden  
 

 De klant zorgt voor een grote tafel op werkhoogte voorzien van een (plastic) tafelkleed.  
 

 Er dient 1 oven aanwezig te zijn waar twee cupcake trays à 12 stuks in kunnen.  
 

 Bij het kinderfeestje moet minimaal 1 volwassene aanwezig zijn.  
 

 Mevrouw Cupcake zorgt voor schortjes voor de deelnemende kindjes, maar is niet 
verantwoordelijk voor vlekken in de kleding die onverhoopt tóch ontstaan. 
 

 Van ouders/begeleiders op het kinderfeestje wordt verwacht dat ze meehelpen met 
schorten vastmaken, aanreiken van materialen enz. 

 
 De klant zorgt zelf voor een geschikte locatie met voldoende werkruimte en water.  

 
 Voor spoedopdrachten wordt € 10,- extra in rekening gebracht. 

 
 Het kinderfeestje wordt bij u thuis gehouden, mevrouw Cupcake voorziet niet van een 

locatie.  
 

 Mocht er tijdens de workshop/kinderfeestje iets van Mevrouw Cupcake kapotgaan, is de 
klant gehouden de kosten voor vervanging aan Mevrouw Cupcake te vergoeden. 
 

 Betaling dient vooraf voldaan te geschieden, uiterlijk 2 weken voor aanvang van de 
workshop. Blijft betaling uit, dan behoudt Mevrouw Cupcake zich het recht voor de 
overeenkomst eenzijdig op te zeggen.  Vindt boeking plaats binnen twee weken voor het 
feestje, is betaling per omgaande verschuldigd. De klant ontvangt voor betaling een 
factuur. 
 

 De reisafstand worden wordt gemeten vanaf de Repertoireweg 6 in Rosmalen. Binnen 
een straal van 20 km gelden geen reiskosten. Boven de 20 km geldt een 
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reiskostenvergoeding van bedragen €0,25 per gereden kilometer. Er wordt uitgegaan 
van de kortste route via google maps.  

 

Aansprakelijkheid  

 Alle opdrachten van de klant aan Mevrouw Cupcake worden verstrekt onder eigen 
verantwoording en voor eigen risico van de klant.  
 

 Schade als gevolg van overmacht waardoor Mevrouw Cupcake niet of niet op tijd 
aanwezig kan zijn op de in de overeenkomst overeengekomen locatie kan nimmer 
verhaald worden. Elke aansprakelijkheid als gevolg van het niet uitvoeren van de 
werkzaamheden is uitgesloten.  

 
 Schade als gevolg van het aanbrengen van een schmink kan nimmer verhaald worden, 

ook niet als deze veroorzaakt wordt doordat het kind bijvoorbeeld lijdt aan een allergie, 
huidaandoening of anderszins, kan nimmer verhaald worden.  
 

 Mevrouw Cupcake kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel ontstaan 
door het uitvoeren van haar activiteiten, tenzij het gevolg van duidelijke nalatigheid. De 
gebruikte materialen worden schoon gemaakt na elke opdracht en de schmink waarmee 
gewerkt wordt is van professionele kwaliteit. Desondanks kan niet uitgesloten worden 
dat kinderen met een gevoelige huid hier allergisch op kunnen reageren. 
 

 Mevrouw Cupcake is een eenmanszaak en behoudt zich het recht voor om bij ziekte, 
letsel of zwaarwegende (privé)omstandigheden de opdracht te annuleren. Uiteraard zal 
Mevrouw Cupcake eerst proberen een passende oplossing te bieden. 
 

 In geval van onmogelijkheid door toedoen van derden of in geval van overmacht kan 
Mevrouw Cupcake niet aansprakelijk gesteld worden.  

 

Herroepingsrecht  

 Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder 
opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 werkdagen, ingaande op de dag van 
ondertekening van de overeenkomst.  

 
 Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de 

door Mevrouw Cupcake bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte 
redelijke en duidelijke instructies.  

 

U wilt de bestelling annuleren? 

 Annulering kan kosteloos tot vier weken vóór levering. Bij annulering tot drie weken voor 
de levering wordt 30% van het bedrag in rekening gebracht en bij annulering tot twee 
weken voor de levering wordt 50% van het bedrag berekend. In alle gevallen worden wel 
administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen twee weken voor 
bestelling, vervalt alle recht op teruggave. 
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Klachtenregeling 

 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 24 uur nadat deze 
klachten zijn ontstaan, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Mevrouw 
Cupcake. Na 24 uur vervalt het recht op teruggave of coulance. Graag duidelijk 
vermelden waar de klacht over gaat, eventueel een foto’s toevoegen indien nodig. Bij 
klachten over de cupcakes, graag bewijsmateriaal bewaren, zodat wij kunnen oordelen 
of de klacht gegrond is. Bewaar altijd een stukje zodat wij dit kunnen beoordelen. 

 
 Bij Mevrouw Cupcake ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen 

behandeld, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar 
langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Mevrouw Cupcake binnen de termijn van 14 
dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een 
meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Indien de klacht niet in onderling overleg kan 
worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.  

 

Geschillen  

 Op overeenkomsten tussen Mevrouw Cupcake en de klant waarop deze algemene 
voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  
 
 

Artikel: Foto`s, films en privacy  

 Uw persoonsgegevens worden in het klantenbestand van Mevrouw Cupcake 
opgeslagen om de bestellingen te verwerken. Uw persoonsgegevens worden nooit aan 
derden verstrekt. Wij hanteren de regelgeving volgens de wet op de privacy.  

 
 Het is niet toegestaan om tijdens de workshop te filmen of te fotograferen en het 

materiaal, zonder toestemming van Mevrouw Cupcake, te gebruiken voor commerciële 
doeleinden.  

 
 

 


