Kapsalon
n‐ & projectinrichting

Voorrwaarden
G ebruik en on
nderhoud

Voorwaaarden
Geldigheeidsduur offfertes
Onze offfertes zijn geeldig 3 maand
den vanaf daatum offerte
e, tenzij ande
ers vermeld ((zoals bijvoorbeeld
promotiees of voorraaadacties). Prijzen kunne n wijzigingen
n ondergaan
n indien een oofferte laterr dan
bovengeenoemde terrmijn in beste
elling geplaaatst wordt.

Betalinggsvoorwaard
den
Bestellin
ng < € 7500: 30%
3 voorsch
hot ‐ 70% na levering/plaaatsing.
Facturattie van besteellingen > € 7500 gebeurtt in 3 delen:
1. 330%: bij bevestiging van de bestellingg
2. 550%: 3 wekeen voor plaattsing / start w
werken
3. 220%: na plaaatsing
Alle facturen dienen via overschrrijving betaa ld te worden
n 8 dagen na
a factuurdatuum.

Garantiee
Er wordtt 1 jaar waarrborg voorzie
en vanaf datuum facturatie, uitgezond
derd op kraannwerk en be
ekleding.
Op bekleeding wordt er geen waa
arborg gegevven tenzij er kan aangetoond wordenn dat het om een
fabricageefout gaat. De
D waarborg voorwaardeen zijn van to
oepassing wa
anneer de faactuur volled
dig
betaald w
werd.

Leveringgstermijn
Maximum 10 weken na bestelling, uitgezondderd tijdens verlofperiod
v
es, voor los m
meubilair.
De leverrtermijn van maatwerk iss afhankelijk van de kleurrkeuze en Be
elgische voorrraad en worrdt
telkens in overleg met de klant bepaald.
b

Leveringgsvoorwaard
den
Assembllage van wassunits en stoelen, inclusieef de levering wordt GRA
ATIS voorzienn door D‐Dessign.
De plaattsing, sanitaire‐ en elektrische voorzieeningen zijn NIET inbegrepen en diennen door de klant
zelf voorrzien te word
den. De plaatsing is mogeelijk op aanvvraag en aan een meerprrijs.
Maatwerk wordt steeeds geplaatsst door de scchrijnwerker en is in de prijs
p verrekennd.
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Gebruik en onderhoud
Bekledin
ng van stoele
en en wasun
nits
‐
‐
‐
‐

Regelmatig reinigen
r
mett water en zaachte zeep. Deze
D
productten zijn steedds bij ons
vverkrijgbaar.
G
Gebruik van producten met
m alcohol ddienen verm
meden te worrden. U kan bbest hiervoo
or het
product “Coiffcleaner” gebruiken.
A
Aluminium en
e chrome re
einigen met sspecifieke prroducten besstemd voor ddeze materia
alen. De
materialen niet
n reinigen of in contacct brengen met
m chemisch
he of hardnekkkige produccten.
Pompsysteem en binnen
nkant van dee pomp niet reinigen
r
mett veel water, hierdoor kan roest
o
ontstaan en kan het pom
mpsysteem bblokkeren.

Hydrauliische pomp
Bij het veerplaatsen van
v stoelen dient
d
de pom
mp steeds geb
blokkeerd te
e worden zoddat er geen lucht kan
ontsnappen uit het pompsysteem
p
m.
Afvoer
De afvoeer van wasun
nits dient reggelmatig gereeinigd en ontstopt te wo
orden. Gebruuik hiervoor geen
g
producteen die de kunststof van de
d afvoerdarrm kunnen beschadigen.
b
Elektriscche apparate
en
Voor eleektrische app
paraten word
dt aangeradeen om regelm
matig de binn
nenkant stoffvrij en prope
er te
maken. D
Dergelijk ond
derhoud kan
n op uw aanvvraag door ons gebeuren.
Vast Meeubilair
Meubelss in hpl vereisen geen spe
ecifiek onde rhoud, deze dienen gewoon met eenn zachte, vocchtige
doek gep
poetst te wo
orden. Een po
oetsproduct hiervoor is bij
b ons verkriijgbaar. Gebrruik enkel ee
en zachte
doek of sspons en geeen wax of po
olish. Meubeels in lakwerkk kunnen me
et een lichtvoochtige, zach
hte en
zuivere d
doek gereinigd worden.
U kan steeeds op onzee dienst‐na‐vverkoop rekeenen voor on
nderhoud en
n/of techniscche problemen.
Vraag naaar onze uurttarieven.
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