
Algemene voorwaarden Duo & Duo 
 
LID 1: Reservering en betaling 

1.1  De bestelling is pas definitief als deze door Duo & Duo schriftelijk of per e-mail 
bevestigd is. 
1.2  De kosten voor een feestje zijn mede afhankelijk van het aantal deelnemers, op 
basis hiervan vindt facturering plaats. 
1.3  Tot 10 werkdagen voor de overeengekomen afhaaldatum kunt u het aantal 
personen kosteloos naar beneden bijstellen. Het reeds gefactureerde bedrag wordt 
dan verrekend. 
1.4  Het definitieve aantal personen dat vanaf 10 werkdagen voor de 
overeengekomen afhaaldatum bekend is, is bindend voor de factuur.  
1.5  Betalen kan uitsluitend online. Het is niet mogelijk ter plekke te betalen. 
1.6  Gepubliceerde prijzen zijn inclusief btw. 
1.7 Bij een eventuele borgsom, draagt Duo & Duo er zorg voor deze binnen vijf 
werkdagen na inleveren van de materialen terug te storten, mits de materialen in 
goede orde zijn ontvangen. 
 

LID 2 Overmacht en annulering 

2.1  Indien bepaalde producten uit het afgesproken pakket niet voorradig zijn, 
behoudt Duo & Duo zich het recht om een gelijkwaardig alternatief te gebruiken. 
2.2  Indien u een annulering plaatst, rekent Duo & Duo 10% annuleringskosten, na 
betaling. 
2.3  Reeds gemaakte reserveringen kunnen tot 10 werkdagen voor de 
overeengekomen datum kosteloos geannuleerd worden. 
Bij annuleringen waar reeds een factuur voor is uitgeschreven, wordt 10% van het 
totaalbedrag in rekening gebracht als administratiekosten. Deze worden ingehouden 
op het terug te storten bedrag. 
2.4  Duo & Duo behoudt het recht om een bestelling 24 uur van tevoren -zonder 
opgaaf van reden- te annuleren. 
2.5  Bij annulering door Duo & Duo zal altijd 100% restitutie over het reeds betaalde 
bedrag plaatsvinden binnen 48 uur (op werkdagen) na annulering. 
2.6  Bij het niet betalen van de factuur door zowel particulieren als bedrijven, geldt 
dat Duo & Duo het factuurbedrag kan vorderen middels een incassobureau. Alle 
kosten die dit met zich meebrengt, zullen te allen tijde verhaald worden op de klant. 

LID 3 Aansprakelijkheid 
3.1 Duo & Duo is niet aansprakelijk voor enige vorm van lichamelijk letsel of 
anderszins letsel ten gevolge van gebruik van de geleverde materialen. 
3.2  Duo & Duo is niet aansprakelijk voor schade aan materiële zaken, welke is 
ontstaan door gebruik van materialen door Duo & Duo geleverd. 
3.3 Duo & Duo is niet aansprakelijk voor kosten ten gevolge van annulering. 
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LID 5 Algemene regels 

5.1  Duo & Duo laat per e-mail weten wanneer u deze bestelling kunt afhalen. In de 
regel is dit binnen vijf werkdagen na bestelling. Duo & Duo behoudt zich het recht 
toe, hier zonder opgave van redenen vanaf te wijken. 
5.2 Indien u op het tijdstip dat in de e-mail zoals in art. 5.1 genoemd wordt niet 
verschijnt, is Duo & Duo niet aansprakelijk voor eventuele schade die u hiervan 
ondervindt, in welke aard dan ook. U dient zelf per e-mail contact op te nemen voor 
het maken van een nieuwe afspraak. Annulering is niet mogelijk. 
5.2 Het is niet toegestaan uw bestelling af te halen op een tijdstip dat niet bevestigd 
is door Duo & Duo.  
5.3 Bij een aantal bestelling gelden aanvullende voorwaarden. 
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