Abonnementsvoorwaarden van het budget en het gemak abonnement
Hieronder lees je de abonnementsvoorwaarden die van toepassing zijn op de abonnementen van Uitgekookt
Van Marle B.V. (‘Uitgekookt’). Naast de abonnementsvoorwaarden zijn ook de algemene voorwaarden van
Uitgekookt van toepassing, deze vindt je hier. Bij een verschil tussen de abonnementsvoorwaarden van het
budget en het gemak abonnement en de algemene voorwaarden, gaan de abonnementsvoorwaarden van
het budget en het gemak abonnement voor.
Budgetabonnement
2.1 Het budgetabonnement kan worden afgesloten vanaf vier maaltijden per week.
2.2 De prijs per maaltijd is € 6,79. Indien het abonnement wordt afgesloten voor vijf of meer maaltijden per
week, bedraagt de prijs per maaltijd € 6,49. Uitgekookt is te allen tijde gerechtigd deze prijzen te
wijzigen, maar jij hebt dan de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden.
2.3 De maaltijden worden gratis thuisbezorgd. Jij kan een vaste bezorgdag en tijdvak kiezen. Wij zullen ons
daar zoveel mogelijk aan houden. Indien jij voor een specifiek tijdvak kiest, kan een bezorgtoeslag van
toepassing zijn. Wij zullen je daarover informeren bij je keuze voor een tijdvak.
2.4 De facturatie/betaling vindt wekelijks plaats door middel van automatisch incasso.
2.5 Uitgekookt maakt zelf de keuze welke maaltijden in een bepaalde week aan jou worden geleverd en zal
daarbij rekening houden met jouw smaakprofiel. Jij kan de door Uitgekookt geselecteerde maaltijden niet
wijzigen.
2.6 De porties van het budgetabonnement zijn medium (ongeveer 450 gram), maar van die portiegrootte kan
soms worden afgeweken..
2.7 Jij kan het abonnement gedurende maximaal vier week per half jaar pauzeren. Dit kan tot drie dagen
voor de geplande leveringsdatum. Wij bezorgen tijdens de pauze geen maaltijden en jij bent ons voor de
pauze niks verschuldigd.
2.8 Het budgetabonnement heeft een looptijd van zes maanden en zal daarna stilzwijgend worden verlengd,
tenzij jij het abonnement uiterlijk vier weken voor de einddatum opzegt. Na de verlening kan jij het
abonnement te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.
2.9 Nadat jij het budgetabonnement hebt afgesloten, heb jij 14 dagen na ontvangst van jouw eerste maaltijd
de tijd om het abonnement te ontbinden. Indien jij gebruik maakt van het recht op ontbinding, zullen wij
alleen nog de maaltijden bezorgen die op dat moment al stonden ingepland om binnen drie dagen bij jou
te worden bezorgd. Voor die maaltijden en de al door ons bezorgde maaltijden, blijf jij de
overeengekomen vergoeding verschuldigd. Aangezien het versmaaltijden betreft kunnen wij onze
bezorgde en/of al ingeplande maaltijden namelijk niet terugnemen en/of aan iemand anders verkopen.
De manier waarop jij het abonnement kan ontbinden is vormvrij. Indien jij dat wenst kan jij gebruik
maken door ons een modelformulier toe te sturen, maar dat hoeft niet.

Gemak en Extra gezond abonnement
3.1 Het gemak en het extra gezond abonnement kan worden afgesloten vanaf drie maaltijden per week en
voor alle portiegroottes.
3.2 Het voordeel van het gemak en het extra gezond abonnement is dat wij jou de keuze en het bestellen uit
handen nemen. Iedere week selecteren wij voor jou op basis van jouw smaakprofiel de te leveren
maaltijden. Een bevestiging van onze selectie en de daarvoor geldende prijzen ontvang jij minimaal
zeven dagen voor de geplande levering van de maaltijden. Jij hebt vervolgens tot drie dagen voor de
geplande leveringsdatum de tijd om eventueel de door Uitgekookt geselecteerde maaltijden te wijzigen
of het voorstel te annuleren. Indien jij daarvan geen gebruik maakt, staat jouw keuze vast.
3.3 De prijs per maaltijd is variabel. De prijs hangt steeds af van de maaltijden die Uitgekookt in een
bepaalde week selecteert. Wij hanteren voor die maaltijden exact dezelfde prijs als het geval zou zijn
geweest indien jij de betreffende maaltijden los had besteld via onze website of telefonisch.
3.4 De maaltijden worden gratis thuisbezorgd. Jij kan een vaste bezorgdag en tijdvak kiezen. Wij zullen ons
daar zoveel mogelijk aan houden.
3.5 De facturatie/betaling vindt wekelijks plaats door middel van automatisch incasso.
3.6 Het gemak en het extra gezond abonnement geldt voor onbepaalde tijd en kan door jou te allen tijde en
per direct worden opgezegd.
3.7 Nadat jij het gemak en het extra gezond abonnement hebt afgesloten, heb jij 14 dagen na ontvangst van
jouw eerste maaltijd de tijd om het abonnement te ontbinden.
3.8 Indien jij het gemak en het extra gezond abonnement opzegt of gebruik maakt van het recht op
ontbinding, zullen wij alleen nog de maaltijden bezorgen die op dat moment al stonden ingepland om
binnen drie dagen bij jou te worden bezorgd. Voor die maaltijden en de al door ons bezorgde maaltijden,
blijf jij de overeengekomen vergoeding verschuldigd. Aangezien het versmaaltijden betreft kunnen wij
onze bezorgde en/of al ingeplande maaltijden namelijk niet terugnemen en/of aan iemand anders
verkopen. De manier waarop jij het abonnement kan opzeggen en ontbinden is vormvrij. Indien jij dat
wenst kan jij voor een ontbinding gebruik maken door ons een modelformulier modelformulier toe te
sturen, maar dat hoeft niet.

