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Term & condition bingkis seserahan

Term & condition bingkis seserahan

1. Barang seserahan yang akan dihias agar diantarkan sendiri oleh client ke
workshop Bingkis minimum H-14 dan maksimum H-10 sebelum acara. Jadwal
penyerahan barang, hari dan jam akan diinfokan minimal
3 minggu sebelum acara.

9. Invoice total biaya sewa akan dikirimkan pada saat seserahan sudah selesai
dihias. Pembayaran diharapkan sudah dibayarkan maksimal pada saat
pengambilan kotak seserahan / Ringbox.

2. Kami tidak menganjurkan client mengirim barang dengan pihak ketiga
(Gojek / Grab) karena akan ada proses dan dokumen
serah terima barang yang harus ditandatangani.

10. DP yang sudah masuk tidak dapat direfund, kecuali terjadi bencana alam
atau musibah kematian yang menyebabkan batalnya acara.

11. Perubahan pesanan seperti pengurangan dan perubahan tanggal yang
diinfokan kepada Bingkis kurang dari 1 Bulan acara akan dikenakan
charge sebesar Rp 200.000.

3. Barang seserahan berupa barang berharga seperti perhiasan atau LM
dibawa ketika pengambilan kotak seserahan yang sudah selesai dihias.
Untuk makanan basah dapat diletakan sendiri di kotak seserahan
yang sudah dihias tanpa harus dibawa ke workshop.

12. Keterlambatan pengembalian kotak dan aksesoris akan dikenakan denda
sebesar Rp. 30.000 / kotak / hari.

4. Seserahan / Ringbox yang sudah selesai dihias dapat diambil di H-3
sebelum acara dan untuk pengembalian maksimal di H+2 setelah acara.

13. Kerusakan pada kotak kayu / acryclic cover akan dikenakan biaya
penggantian harga beli (+- Rp. 300.000)

5. Bingkis tidak dapat menghias barang seserahan berupa bed cover, selimut
tebal, sajadah tebal atau barang sejenis yang ukurannya melebihi ukuran
kotak terbesar yang kami miliki (40 x 40 cm)

14. Kerusakan atau kehilangan dekorasi bunga, pita dan lainnya akan dikenakan biaya penggantian harga beli (Rp. 10.000 - Rp. 100.000)

6. Semua janji temu untuk penyerahan barang, pengambilan dan pengembalian
harus dikonfirmasi terlebih dahulu dengan Bingkis. Lokasi workshop berada di
Jln Bukit Duri Timur No 8, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan.
Jam Operasional : Selasa - Jumat (10.00 - 19.00),
Sabtu - Minggu (11.00 - 16.00),
Senin (OFF, kecuali pengembalian kotak)
7. Pembayaran DP untuk booking tanggal sebesar Rp. 300.000. Sebelum
melakukan pembayaran, client harus mengisi Form Penyewaan
yang akan dikirimkan oleh Bingkis via Whatsapp.
8. DP akan dijadikan sebagai uang deposit yang nantinya akan dikembalikan
utuh ketika semua kotak dan aksesoris kembali dalam kondisi baik.

15. Pengambilan / pengembalian kotak seserahan yang dilakukan dengan pihak
ketiga (ex: Gocar, Grab, supir, kurir, keluarga client) maka segala kerusakan /
kehilangan yang terjadi adalah tanggung jawab client.

16. Tidak menyediakan antar jemput barang dan seserahan, namun Bingkis
siap membantu pemesanan Grabsend / Gocar dengan biaya
yang ditanggung oleh pihak client.
17.Untuk mengurangi kemungkinan kerusakan pada acrylic cover, client diminta
agar tidak menumpuk acrylic cover pada kesempatan apapun.

18. Tidak ada minimum penyewaan.
19. Penyewaan hanya dapat diberikan untuk acara di daerah Jabodetabek.

