
Hoe werkt het:      Actueel: 
************************************************************************************* 

Vlaggenlijnen: 
Verkoop:  
Wanneer je een vlaggenlijn hebt gezien die je graag wil kopen, stuur me dan een bericht met het 
nummer van de vlaggenlijn. Ik neem daarna contact met je op voor je naam en adresgegevens. Ook stuur 
ik je een betalingsverzoek via de bank.        
 
Op het moment dat ik het geld heb ontvangen, stuur ik de vlaggenlijn naar je toe. Ik doe dit altijd met 
een track en trace code, zodat we allebei kunnen kijken waar het pakket zich bevindt. De verzendkosten 
bedragen € 6,75 voor een midden of grote vlaggenlijn en € 4,60 voor een kleine vlaggenlijn. Deze laatste 
kan namelijk wel door de brievenbus. 
 
Versturen naar het buitenland is ook mogelijk. De verzendkosten zullen dan afwijken van de 
verzendkosten binnen Nederland. Ik neem contact met jou op over de werkelijke verzendkosten naar het 
betreffende land. 
 
Retourneren en geld terug ontvangen is niet mogelijk aangezien de foto’s duidelijk weergeven wat je 
koopt, wat de prijs is en de lengte. 

 
Huur: 
Huur vlaggenlijn:      
Voor 24 uur € 12,50 per stuk      
 
Borg vlaggenlijn 
€ 25,00 per stuk 
 
Een of meerdere vlaggenlijnen huren is alleen mogelijk binnen Apeldoorn zelf en binnen een straal van 
10 km. Je kunt ze zelf komen halen of ik kan ze bij je brengen. In dat laatste geval reken ik dezelfde 
bezorgkosten als bij een taart, te weten € 3,00 binnen de stad en € 5,00 daarbuiten.  
 
Wanneer je een vlaggenlijn hebt gehuurd en de plannen veranderen onverhoopt, dan kun je tot 24 uur 
van tevoren afzeggen. Mocht het niet binnen die tijd afgezegd worden, dan breng ik 25% van het totaal 
in rekening voor het ongemak. 
 

********************************* 
Taarten en/of servies: 

Taart bestellen: 
 
Uiterlijk 5 dagen voor de gewenste datum, via de mail, kun je je wensen doorgeven. 
Wil je een van de taarten uit de webshop of wil je een persoonlijke taart? Ik maak geen taarten met 
marsepein of fondant en ook geen glutenvrije taarten, maar verder is er veel mogelijk. Vegan behoort 
wel tot de mogelijkheden. 



 
Daarnaast hoor ik graag of je gebruik wilt maken van mijn servies. 
Ik heb vooral brocante servies met roze/rode bloemen. 
Je kunt gebruik maken van 1 of meerdere taartschalen, van gebaksbordjes, gebaksvorkjes en linnen 
servetjes. 
Ik heb voor ca. 25 personen bordjes en vorkjes om te gebruiken. 
 
Tenslotte  wil ik graag weten of je de taart(en) komt halen of dat ik ze moet brengen. 
Taarten bezorg ik binnen de stad Apeldoorn voor € 3,00 extra. Buiten de stad, binnen een straal van 10 
kilometer reken ik € 5,00 extra. 
Kom je ze halen, heb je dan eigen vervoer om de taart in mee te nemen? (als in een taartdoos 
bijvoorbeeld) 
 
De afwas: Na afloop hoef je alleen het servies te ontdoen van de etensresten. De afwas hoef je niet te 
doen. Die doe ik. Hoe fijn is dat! 
 
Bij verhuur werk ik met een borgsom. Wanneer er breuk is ontstaan bij het gebruik tijdens het huren 
breng ik dat in rekening en verreken het met de borg. 
 

Huren      Borg 
Huur gebaksbordjes:     Borg gebaksbordjes: 
€ 1,50 per stuk       € 3,50 per stuk 
Huur gebaksschaal:     Borg gebaksschaal:  
€ 3,50 per stuk      € 15,00 per stuk 
Huur gebaksvorkje:     Borg gebaksvorkje: 
€ 0,30 per stuk      € 0,75 per stuk 
Huur kleine linnen servetten:    Borg kleine linnen servetten: 
€ 0,25 per stuk      € 0,50 per stuk 
Huur donkerbruin linnen rechthoekig tafellaken: Borg donkerbruin linnen, rechthoekig tafellaken: 
€ 15,00 per stuk     € 35,00 per stuk  
Huur wit/oranje/rood katoenen tafellaken:  Borg wit/oranje/rood katoenen tafellaken: 
€12,50 per stuk      € 30,00 per stuk 
 
 
Proeverij organiseren: 
 
Vind je het leuk om met een aantal personen een taartproeverij te organiseren en wil je dat graag op een 
door jou uitgezochte locatie of bij jou thuis of in de tuin? 
Dat kan!  
Gemiddeld maak ik voor een proeverij 4 verschillende taarten om te proeven. Daarvan krijgt iedere gast 
een klein stukje op een bordje. Zodat er 4 verschillende smaken te proeven zijn. 
Ik vind het leuk om de boel sfeervol aan te kleden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een leuke tafelklem of 
kandelaars. Of leuk brocante servies. 
De prijs van een proeverij is afhankelijk van de taarten die je kiest en de afstand van de locatie. Ik reken 
reiskosten van € 0,25 per km met een maximum van ca. 50 km vanaf Apeldoorn. 
Wanneer je interesse hebt, neem contact op voor meer informatie. 
 



 
Taartentoer: 
 
Ik rij langs maximaal 4 adressen binnen de stad Apeldoorn. Je betaalt de prijs van de taart en de 
bezorgkosten van € 3,00. 
 
 
Dessertbuffet: 
 
In een persoonlijk overleg geef jij aan wat je wensen zijn. Daarna maak ik een offerte van het geheel. 
Wanneer we tot een overeenkomst zijn gekomen, vraag ik een aanbetaling van 25% van de totaalprijs. 
 
 

********************************* 
 
 

Opvoedhuys  
 
Prijs opvoedsessie € 82,00 (incl. BTW) duur is ca 1 uur. 
Prijs opvoedscript schrijven € 67,00.  (incl. BTW) duur ook ca 1 uur. Dit is inclusief benodigdheden voor 
het schrijven.  


