Benchen Gavik, Algemene voorwaarden
Opmetingen:
•

•

Indien wij de opmetingen doen:
o Opmeten, bespreken opties en maken offerte gebeurt steeds op afspraak.
o Indien een door ons opgemeten bench niet past zal deze volledig kosteloos
aangepast worden.
Indien bench door klant zelf is opgemeten en niet past zullen kosten om aanpassing te doen
door klant betaald worden (herwerken is 25 euro per uur werk + extra materiaal,
beschadigde onderdelen door demontage worden ook door klant betaald).

Opties:
•

•

Mogelijke opties
o Verschillende soorten sloten
o Verschillende soorten scharnieren
o Schuine kanten aan de bench
o Verluchtingen
o Plaatmateriaal
Opties worden besproken voor de prijsofferte gemaakt wordt.

Prijsofferte:
•
•

Als wij de bench opmeten zullen we u een prijsofferte geven die 30 dagen geldig is.
Indien u zelf de bench opmeet en er nog geen opties besproken zijn zal een richtprijs
gegeven aan de hand van de afmetingen die u doorgeeft en de goedkoopst mogelijke opties.

Bestellen:
•
•
•
•
•
•

Bij bestelling wordt 30% van het totaalbedrag als voorschot betaald (anders geen geldige
bestelling).
Voorschot kan contant betaald worden, hiervoor ontvangt u dan een voorschotbewijs.
Voorschot kan betaald worden via overschrijving, indien wij dit voorschot ontvangen op
onze rekening zullen wij dat via Email, Messenger, Whatsapp of SMS bevestigen.
Geen bestellingen zonder voorschot.
Voorschotten worden niet terug betaald bij annulering.
Bij bestelling zal een richtdatum afgesporken worden tegen wanneer de bench klaar is.

Afhalingen:
•
•

•
•

Restbedrag (totaalbedrag – voorschotbedrag) dient betaald te worden bij afhaling of
vooruitbetalen via bank op onze rekening.
Voorschotattest moet eveneens afgegeven worden bij afhaling, anders wordt totaalbedrag
betaald worden. Indien voorschotattest vergeten kan dit tot 14 dagen na afhaling van de
bench nog binnengebracht worden op afspraak en wordt dit bedrag dan terugbetaald.
Benchen die klant zelf opgemeten heeft wordt volledig betaald voor deze in de auto
geplaatst wordt.
Er worden geen benchen meegegeven die niet volledig betaald zijn contant of geld op onze
rekening ontvangen.

