Gelato Queen- Oostkamp
Artisanaal Italiaans ijs
Gelateria ∙ Koffiebar ∙ Terras
Basispakket huur ijskar
De ijskar met 2 uur bediening aan € 235.00 is inclusief:







9 liter artisanale gelato (+- 8 bollen per liter) in 3 smaken
Keuze uit: vanille, chocolade, espresso, kokos, hazelnoot, yoghurt, banaan, framboos,
aardbei, citroen, caramel, pistache, mango, cookies, oreo, passievrucht, kaneel,
IJs hoorntjes (standaard), wafertjes of potjes (100 stuks)
Schepbenodigdheden
Levering en ophaling binnen een straal van 10 km rond centrum Oostkamp

Overige info:
 Verschillende toppings en sauzen zijn mogelijk (chocolade, caramel, advocaat,
framboos)
 Extra smaken of meer gelato is mogelijk aan € 30.00 / smaak van 3 L
 Extra uur bediening door ons verzorgd: € 25.00 /uur
 Levering en ophalen buiten 10 km rond Oostkamp : € 0.50/ km
 De ijskar heeft een afmeting van 85 cm x 118 cm x 185 cm ( B x L x H)
 De ijskar wordt enkel verhuurd met gelato van Gelato Queen.
 Locatie moet op gelijkvloers zijn met uitzondering van een lift of vlakke schuine
helling voor verdiepingen.
 De klant dient te zorgen voor vers water en proper doekje (om het water van de
ijsschepper af te kloppen)
 Conform de voorschriften van het "Federaal Agentschap voor Veiligheid van de
Voedselketen", kan er geen roomijs teruggenomen worden bij ophaal van de ijskar
 Levering en ophalen gebeurt op afspraak.
 Wanneer bij levering of ophaal van de ijskar het afgesproken tijdstip of datum niet
nageleefd worden, zijn we genoodzaakt dit te verrekenen per uurloon (€ 35/uur) of
indien er moet terug gekeerd worden, zullen er verplaatsingskosten (heen en weer)
en extra huur aangerekend worden.
 Uw reservering is definitief na betaling van de waarborg (€ 150.00) Dit kan ter plaatse
in de winkel in Oostkamp of via overschrijving IBAN BE67 1096 6247 6087 BIC
BKCPBEBBXXX met in de mededeling ‘Naam+datum feest’. Terugbetaling van
waarborg gebeurt dan nadien op dezelfde wijze (onder voorbehoud van schade)

Brugsestraat 93,8020 Oostkamp
T. 0471/69.40.37, info@gelatoqueen.be
www.gelatoqueen.be

