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Hoe gaat De Thuisborrel Club om met de huidige regels m.b.t. het Coronavirus? 
Wij begrijpen dat deze onzekere omstandigheden vele vragen en wellicht ook bezorgdheid oproepen. De 

gezondheid van onze medewerkers, partners en klanten staan ten alle tijden voorop. Wij volgen daarom de 

richtlijnen van het RIVM. Mochten deze richtlijnen wijzigen, dan zullen wij ons hier uiteraard aan houden.

Hoe plaats ik een bestelling op de website?
-

Uit welke betaalmethoden kan ik kiezen?
Uit veiligheid voor onze medewerkers en onze klanten, kun je uitsluitend gebruik maken van betaling via IDEAL.

Kan ik mijn bestelling retourneren en wat zijn de voorwaarden?
Het is helaas niet mogelijk je bestelling te retourneren. 

Wanneer wordt mijn pakket geleverd en wat zijn de verzendkosten?
Voor het door jou aangeschafte pakket hoef je geen verzendkosten te betalen. Je bestelling wordt verstuurd/

bezorgd via (welke service).  Doorgaans duurt het zo’n 5 dagen voordat je je pakket in huis hebt. Echter, door 

eventuele drukte bij ( welke service) en de opgestelde richtlijnen m.b.t. het Coronavirus kan e.e.a. iets langer 

duren en kunnen bezorgtijden en de standaard levertermijnen afwijken.

Wat moet ik doen als ik een fout/beschadiging ontdek m.b.t. mijn bestelling?
Neem in het geval van een fout of beschadiging contact op met De Thuisborrel Club (Typhoon Hospitality B.V.). 

Mail naar info@typhoonhospitality.com of bel naar +31207521751.

Waar bezorgt De Thuisborrel Club?
-

Ik heb problemen met het inloggen. Met wie kan ik contact opnemen?
Wanneer je problemen hebt met het inloggen op de website van de Thuisborrel Club, kun je contact opnemen 

met ………... Hij of zij zal je dan verder op weg helpen. 



Ik heb problemen met mijn internetverbinding waardoor ik niet mee kan doen aan de online 
webinars. Wat kan ik doen?
Helaas valt het hebben van een slechte tot zelfs geen internetverbinding niet onder de verantwoordelijk 

van De Thuisborrel Club en partners. We hopen op je begrip. We adviseren om vooraf de werking van je 

internetverbinding te controleren op mogelijke problemen die zich kunnen voordoen tijdens het online-

evenement. Wellicht kan de provider je dan nog op weg helpen. 


