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Bestellen 
 

● Wij houden rekening met halalproducten, vegetarische & veganistische en andere 
allergenen. Dit moet u wel tijdig kenbaar maken.  

● Bestellingen (< 25 personen) die voor 10:00 uur aangevraagd worden kunnen nog de 
volgende dag geleverd worden, mits we niet volgeboekt zijn. Neem hiervoor telefonisch 
contact met ons op. 

● Aantal personen wijzigen kan tot 3 dagen voor de levering. Dit kunt u telefonisch 
doorgeven. 

● Bij ExoticTaste kunt u ook terecht voor het huren van servies en bestek of het 
bijbestellen van duurzaam wegwerpservies en -bestek. 

● ExoticTaste kan ook dranken zoals authentieke Surinaamse dranken, frisdranken, 
bieren, wijnen & bio vruchtensappen (gekoeld) verzorgen. Neem hiervoor telefonisch 
of per mail contact met ons op. 

● Heeft u andere wensen voor uw bestelling, neem dan gerust contact met ons op. 

 
Betalen 
 

● Particulieren; u ontvangt een factuur en deze dient vooraf per betaalverzoek of bij 
levering, contant gepast of per pin betaald te worden. Bij bestellingen vanaf € 500.- 
vragen wij een aanbetaling van 25 % van het factuurbedrag en bij bestellingen vanaf 
€ 1000.- vragen wij een aanbetaling van 60% van het factuurbedrag. 

● Voor bedrijven; u ontvangt een factuur en deze dient u binnen 14 dagen na de 
factuurdatum te betalen. 

 
Prijzen & Bezorgen 
 

● Alle prijzen zijn inclusief Btw 
● Wij berekenen € 0,95 per km aan bezorgkosten 
● Wij vragen een vergoeding van € 2,- per brander, als u chafing dishes bij uw catering 

heeft. 
● Wij bezorgen op uw locatie 
● Wij bezorgen 5 dagen per week maandag t/m vrijdag.  
● De koude producten worden op schaal geleverd. De warme producten 

worden geleverd inclusief chafing dishes (indien gewenst) of aluminium schalen. 
● Wij bezorgen uw catering en presenteren deze graag op gereedstaande tafels 

inclusief opschepmateriaal etc. 

 
 
 
 


