
Bestellen
De picknicks van Natuur Geluk worden alleen in de bossen en (speel) weiden van Amelisweerd of Rhijnauwen vanaf
11:00 uur tot 14:00 uur aangeboden. De picknicks worden vanaf 2 volwassen personen aangeboden. De bestelling
van je picknick wordt 2 dagen van te voren doorgegeven via deze website.
In de webshop kun je betalen via IDEAL, dit loopt via Mollie.
Je kan er voor kiezen om de picknickkist na je wandeling af te halen bij het 'Pick up point' aan het jaagdpad nabij de
kersenboomgaard in Bunnik (tussen de twee witte bruggen van Nieuw- en Oud Amelisweerd). Locatie word via
WhatsApp op de dag van afhalen met je gedeeld. Of je kan er voor kiezen om je picknickkist in het bos tegen een
meerprijs van € 4,95 te laten bezorgen. De bezorgkosten worden met de borg verrekend. Kies je voor deze optie dan
wordt de kist afgeleverd bij de witte brug bij Nieuw Amelisweerd (nabij het Kasteel, A27, Koningslaan 1), of de witte
brug bij Oud Amelisweerd (nabij het popup museum, Koningslaan 9) of de witte brug bij Rhijnauwen (nabij het
pannenkoekenrestaurant, Rhijnauwenselaan 14). De Picknickkist zal voor 17:00 uur weer opgehaald worden. Dit in
overleg. 
Berekenen van borg
Om jouw picknick compleet te maken is de gezellige picknickkist naast allerlei lekkernij ook gevuld met serviesgoed.
De picknickkist en het servies zijn uiteraard op leenbasis, en wordt aan het einde van de picknick weer ingeleverd bij
het 'Pick up point' of opgehaald door Natuur Geluk (als je voor deze optie hebt gekozen). Hiervoor rekent Natuur
Geluk een borg van € 35,-
Die je bij inlevering weer retour krijgt. Mocht er iets missen bij inleveren of schade zijn ontstaan door gebruik, dan
wordt dit door Natuur Geluk in mindering gebracht op de teruggaven van de borg. 
De inhoud en de prijs van de geleende materialen zijn: 
1x waterfles à € 2,95
1x thermoskan à € 15,95
1x kist à € 6,95
1x broodplank à € 4,95 klein, bij 4 personen broodplank groot à € 9,95
1x theedoek à € 2,99
4x kleine glazenpotjes à € 1,99
Voedselveiligheid 
Natuur Geluk voldoet bij aflevering van de picknickkist aan de voedselveiligheid (HACCP regels). Wel is het zo dat het
voedsel dat bereid is door Natuur Geluk, binnen een uur genuttigd dient te worden. Uiteraard is het niet goed om het
voedsel lang in de brandende zon te laten staan. Natuur Geluk is hiervoor niet aansprakelijk. 
In het voedsel dat bereid wordt door Natuur Geluk zijn verschillende Allergene verwerkt zoals noten, melk, eiren,
mosterd, glutenbevattende granen en selderij. Natuur Geluk kan geen rekening houden met allergien er wordt een
standaard assortiment gehanteerd. 
Vooraf een uitnodigingskaart versturen
Wil je vooraf aan je bestelling een uitnodigingskaart aan bijv. je vriendinnen versturen? Dan rekent Natuur Geluk hier
1,50 per kaart voor. Deze zal aan het einde van de picknick met de borg verrekend worden. 
Prijzen
De op de website genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. De picknickkist zal
geleverd worden, nadat de betaling is ontvangen. 
Natuur Geluk houd t/m vrijdag 16 juli 2021 een introductieprijs aan van €19,95 voor een volwassene en € 10,95 voor
een kind. Daarna wordt een standaard prijs van € 21,95 en € 11,95 aangehouden.
Persoonsgegevens
De webshop wordt vanuit huis gerund er is geen zakelijk adres. Bij een bestelling ontvang je per Whatsapp het adres
waar je de picknickkist kan komen ophalen (als je voor deze optie hebt gekozen).
Auteursrecht
Niemand mag zonder toestemming het werk van Natuur Geluk verveelvoudigen, kopieren of openbaar maken.
Privacy
Natuur Geluk geeft geen persoonsgevens van de klant aan derden door zonder toestemming van de klant. Natuur
Geluk gebruikt klantgegevens uitsluitend ten behoeve van het verwerken van de bestelling.
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