
F.A.Q
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Als ik een drank kies, is dit dan een bepaald merk?
Make your own spirit werkt niet met bestaande merken. Beter zelf wij hebben eigen recepturen ont-
wikkeld samen met vakkundige stokers om zo tot een premium spirit te komen.

Hoelang duurt het vooraleer mijn fles geleverd wordt?
Aangezien het om een gepersonaliseerd product gaat duurt de verzending iets langer 
dan een regulier product. Wij doen echter ons best om zo snel mogelijk jouw gepersona-
liseerde fles te maken. Momenteel ligt onze leveringstermijn binnen de 7 werkdagen. 

Ik wil mijn eigen creatie op mijn fles, kan dit? 
Ja, standaard kan je kiezen uit onze ontwerpen maar je kan ook zelf je eigen ontwerp 
uploaden via custom upload your design.

Ik wil mijn eigen kleuren op mijn fles, kan dit?
Ja, wij bieden standaard enkele kleurcombinaties aan maar je kan ook altijd jouw pre-
ciese kleur ingeven via een kleurencode.

Als relatiegeschenk wil ik op elke fles de naam van mijn klant, kan dit? 
Ja, je hoeft niet voor elke naam een nieuwe fles te maken. Gebruik hiervoor onze "tekst 
bulk upload optie" waar je alle namen in kan geven. Ook kan je een CSV excel bestand 
uploaden met jouw namen.

Ik ben een horecazaak, zijn er andere tarieven dan op de website? 
Ja, gezien de grotere volumes zijn er als B2B klant aparte tarieven,  contacteer ons en 
we bezorgen jou meer informatie en onze tarieven.

Ik heb zelf een fles thuis maar wil hiervoor een label, kan dit? 
Neen, met MYOS maak je steeds een volledig afgewerkte fles drank.

Ik wil graag een geschenkverpakking voor mijn fles, kan dit? 
Ja, eens je jouw fles ontworpen hebt krijg je de optie om een geschenkverpakking toe te 
voegen.

Kan ik mijn bestelling wijzigen? 
Zolang jouw fles nog niet gemaakt is, is dit geen probleem. Stuur ons een mail naar 
hello@makeyourownspirit.com en we zullen je vragen je fles opnieuw samen te stellen 
volgens jouw wensen.

Kan ik mijn bestelling retourneren?
Aangezien wij met gepersonaliseerde producten werken is retour niet mogelijk. Indien 
er echter iets mis zou zijn met jouw bestelling willen we dat je ons zeker contacteerd op 
hello@makeyourownspirit.com. We zoeken dan met veel plezier naar een oplossing om 
er voor te zorgen dat je zo snel mogelijk beholpen bent. Jouw tevredenheid is voor ons 
van essentieel belang. We doen dan ook ons uiterste best om jou de perfecte service te 
kunnen leveren.

Ik wil graag zelf mijn drank samenstellen kan dit? 
Standaard bieden we ons huidig assortiment aan en proberen we een zo ruim mogelijke 
keuze aan te bieden. Een drank op maat kan, echter wel enkel vanaf 600 flessen.


