TAKE YOUR SEAT

ALGEMENE
VOORWAARDEN

TAKE YOUR SEAT

ARTIKEL 1. GARANTIE

1. Op alle Take Your Seat collectie
artikelen geldt de wettelijke
garantie, vastgesteld door de
Centrale Branchevereniging Wonen.
Deze bestaat uit twee jaar
fabrieksgarantie. Bij een klacht
buiten deze termijn wordt er een
onafhankelijke specialist
ingeschakeld om te bepalen of de
klacht binnen de garantie valt.
Wanneer deze klacht niet binnen de
garantie valt worden kosten voor het
inschakelen van een specialist
doorberekend naar de klant.
2. Pilling, verkleuring en plooivorming
zijn normale gebruiksverschijnselen
en vallen buiten de garantie.
3. Op outletmodellen wordt geen
garantie gegeven. Wanneer het om
een outletmodel gaat dient dit altijd
op de aankoop bon vermeld te
worden.
4. Bij klachten is het gebruikelijk dat
Take Your Seat de klacht doorzet
naar de fabrikant. Desondanks blijft
Take Your Seat verantwoordelijkheid
voor het oplossen van de klacht.
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ARTIKEL 2. BESTELLING

1. Eventuele wijzigingen dienen altijd
schriftelijk te gebeuren. Deze
wijzigingen dienen ook door Take
Your Seat schriftelijk bevestigd te
worden aan de klant.
2. Take Your Seat heeft altijd het recht
om een bestelling, of een deel
hiervan, niet te accepteren.
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ARTIKEL 3. LEVERTIJD

1. Omdat Take Your Seat te maken
heeft met externe leveranciers, zijn
alle aangegeven levertijden
verwachtingen. Deze levertijden zijn
niet bindend.
2. Wanneer Take Your Seat niet levert
binnen de verwachte levertijd, heeft
Take Your Seat nog een extra
termijn van 42 dagen om alsnog te
leveren. Deze termijn gaat in vanaf
de datum van originele uiterste
levertermijn.
3. Wanneer een artikel foutief geleverd
wordt is Take Your Seat
verantwoordelijk om het artikel
alsnog goed te leveren. Om dit te
kunnen bewerkstelligen krijgt Take
Your Seat hier de volledige originele
levertijd voor.
4. Take Your Seat is niet
verantwoordelijk voor gemaakte
kosten, wanneer levertijden niet
worden gehaald (verhuiskosten,
e.d.).
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ARTIKEL 4. LEVERING/OPHALEN

Take Your Seat heeft geen eigen
vervoersservice, maar besteedt
eventuele leveringen uit aan een derde
partij.
1. Het opslaan van meubels is de
eerste 31 dagen na aankoop
kosteloos. Na 31 dagen wordt er 10
euro per week in rekening gebracht.
Deze kosten dienen betaald te
worden voordat de goederen
geleverd/opgehaald kunnen worden.
Wanneer het gaat om een product
met een levertijd gaat deze termijn
in vanaf de datum van de uiterste
levertermijn. Tenzij anders
overeengekomen.
2. Wanneer een klant ervoor kiest om
goederen te laten bezorgen is Take
Your Seat nooit aansprakelijk voor
eventuele schade (muren, vloeren,
e.d.). Dit omdat Take Your Seat
nooit zelf levert, maar leveringen
uitbesteedt aan een derde partij.
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3. Wanneer een klant ervoor kiest om
goederen te laten bezorgen zijn
eventueel bijkomende kosten omdat
de goederen niet naar binnen
passen (verhuislift, glaszetter, e.d.)
altijd voor de klant.
4. Wanneer een klant ervoor kiest om
goederen te laten bezorgen wordt er
tijdens de aankoop een prijs voor
het bezorgen afgesproken. Dit
bedrag dient bij aflevering van de
goederen voldaan te worden aan de
bezorgservice.
5. Wanneer een klant ervoor kiest om
goederen op eigen gelegenheid op
te halen is Take Your Seat nooit
aansprakelijk voor eventuele schade
tijdens het vervoeren van de
goederen.
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6. Wanneer een klant ervoor kiest om
goederen op eigen gelegenheid op
te halen is Take Your Seat niet
verplicht om te helpen bij het
inladen. Wel kunnen klanten altijd
gebruik maken van de
vervoerskarretjes tot aan de
achterdeur.
7. Wanneer een klant ervoor kiest om
goederen op eigen gelegenheid op
te halen dient de klant schriftelijke
een afspraak te maken hiervoor (bij
voorkeur via email), om zo Take
Your Seat de kans te geven om de
goederen te preparen voor vervoer.
8. Wanneer een meubelstuk niet naar
binnen past is dit altijd de
verantwoordelijkheid van de klant.
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ARTIKEL 5. PRIJS EN BETALING

1. Take Your Seat levert de goederen
tegen de prijzen die zijn
overeengekomen op de aankoop
bon.
2. Take Your Seat blijft eigenaar van
alle aangekochte goederen totdat
het volledige aankoopbedrag is
voldaan.
3. Wanneer de betalingsverplichtingen
niet nagekomen worden door de
klant, wordt het totale
aankoopbedrag verhoogd met tien
procent (excl. incassokosten).
4. Bij annulering van een order wordt
vijftig procent van het van het totale
aankoopbedrag in rekening
gebracht. Dit bedrag dient binnen 7
dagen na het annuleren van de
order betaald te zijn.
5. Goederen kunnen pas
opgehaald/geleverd worden wanneer
het totale aankoopbedrag in
volledigheid is betaald. In het geval
van levering van de goederen dient
dit 48 uur voor het afgesproken
levermoment te zijn.
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ARTIKEL 6. HERROEPING

1. Bij Take Your Seat zijn alle
producten uitgesloten van
herroepingsrecht. Dit betekent dat
de klant geen recht heeft van retour.
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ARTIKEL 7. INFORMATIE

1. Alle informatie is onder voorbehoud
van prijswijzigingen, typefouten,
vergissingen en
marktontwikkelingen.
2. Afgesproken maten zijn ter indicatie
en kunnen bij het uiteindelijke
product plusminus twee procent
afwijken.

Alle rechten voorbehouden aan:
Vittoria BV KvK-inschrijfnummer:
67722458
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