Verzendinformatie

Al onze Crunchy Munkey’s zijn hand- en custom made. Het kost ons enige tijd aan
voorbereiding, zo beleef je altijd de allerbeste Cheeky smaakexplosie!
Als rode leidraad hanteren wij de volgende dagen:
Besteld vóór 16.30 uur op*:
PostNL**:

Verzonden:

Bezorgd door

Maandag

Woensdag

Donderdag

Dinsdag

Donderdag

Vrijdag

Vrijdag

Zaterdag

Dinsdag

Woensdag

Woensdag
Donderdag t/m zondag

(Niet afhankelijk van een bestelde tijd)
*Besteld na 16.30 uur? Dan schuift de verzending in de meeste gevallen één tabel op.
**PostNL bezorgt geen brievenbuspakketjes op zondag en maandag & bezorgd 90% van de gevallen op tijd.

Spoedbestellingen

Natuurlijk kan het wel eens voor komen, dat je jouw lieve mutti, je collega,
buurvrouw of je lievelingsmens met spoed wilt verrassen met een knisperende
Chunky Munkey. En ja, dat snappen wij maar al te goed! Wanneer dit voor jou ook
geldt, dan proberen we dat met man en macht voor je te fixen. Neem van tevoren
even telefonisch contact met ons op: 076 - 205 50 81 of WhatsApp: +31 6 29 07 13
44.

Verzendmethodes

Voor de verzending van de door jou bestelde ‘My Crunchy Munkey’ kun je kiezen uit
verschillende verzendmethodes:
Nederland
1. PostNL Brievenbuspakje (€2,50)
2. PostNL Pakketverzending (€4,95)
3. PostNL Pakketverzending incl. cool element (€5,95) - Alleen beschikbaar op
dagen boven de 25 graden.
België en Duitsland
1. Pakketverzending (€7,95)
2. Pakketverzending incl. coolpack (€8,95) - Alleen beschikbaar op dagen boven
de 25 graden.

Geen verzendingen bij een hittegolf. (& ja.. that SUCKS)

Wij gaan alleen voor goddelijke, heerlijke smaakexplosies.
Smeltende blubberchocolade hoort wat ons betreft niet in dat rijtje thuis. Daarom
kiezen wij ervoor om niet te verzenden wanneer er een hittegolf is.
En helaas.. Daar kan écht geen cool element tegenop. Meestal duurt een hittegolf
in Nederland gelukkig niet zo lang, plaats dus gerust je bestelling en wij verzenden
het zo snel mogelijk voor je. Oh, en is er plotseling ineens een hittegolf en heb jij al

besteld? Dan nemen we telefonisch contact met je op en bieden je altijd een
passende oplossing.

Huisdieren

Is er een huisdier dat bij de post kan? Vraag de ontvangers dan eventueel om
viervoeters uit de buurt van de brievenbus te houden. Chocolade is erg giftig voor
huisdieren.

Eisen aan de brievenbus

Voor een tijdige bezorging is het van belang dat de brievenbus van het
ontvangstadres aan de eisen voldoet. Zie PostNL voor meer informatie.
De meeste vertragingen in bezorgen van brievenbuspakketjes wordt veroorzaakt
doordat de brievenbus niet voldoet aan de gestelde eisen. Dit komt bijvoorbeeld
voor bij portiekwoningen en oude deuren.

