Algemene voorwaarden Bruidsatelier Jadau
Toepassing
Deze voorwaarden zijn van toepassing op koopovereenkomsten en op overeenkomsten tot het
maken c.q. vermaken van bruidsmode en/of maatwerkartikelen, die worden gesloten tussen een
ondernemer en een consument.

Identiteit van de ondernemer
Bruidsatelier Jadau
Osingahuzen 5
8621XC Heeg
Telefoonnemmer: 0620345751
E-mailadres: info@bruidsatelierjadau.nl
Kvk-nummer: 01121424
BTW-nummer: NL001466325B95

Prijzen
De prijzen van de trouwjurken uit de collectie zijn inclusief het exact op maat maken van de jurk.
Extra aanpassingen en toevoegingen aan de trouwjurk die geen invloed hebben op het op maat
maken van de jurk (zoals knoopjes, aangepaste halslijn, schouderbandjes) worden tegen een van
tevoren afgesproken meerprijs verwerkt. Indien er onverwacht extra kosten voor het vermaken van
de trouwjurk zijn (bijvoorbeeld als gevolg van zwangerschap van de consument), komen deze
kosten geheel voor rekening van de consument.
De prijzen van de op maat gemaakte trouwjurken worden vooraf in een offerte vastgesteld. De jurk
zoals overeengekomen in de offerte wordt voor de prijs in de offerte geleverd. Indien in de loop van
het proces de wensen van de consument betreffende de jurk worden gewijzigd en er aanpassingen
aan het model en/of stofkeuze worden gedaan, zal de prijs van de jurk in overleg worden aangepast.

Betalen
Betaling geschied in 2 termijnen: 25% bij het aangaan van de overeenkomst en 75% bij aflevering.
Je ontvangt hiervoor twee aparte facturen. Bruidsatelier Jadau accepteert bank-overschrijvingen.

Ruilen
Alle trouwjurken en bruidsaccessoires die Bruidsatelier Jadau verkoopt, worden speciaal besteld
en/of gemaakt voor de bruid. Aankopen kunnen niet worden geruild.

Annuleren
Annulering van de koopovereenkomst of overeenkomst tot het maken c.q. vermaken van
bruidsmode en/of maatwerk-artikelen, komt geheel voor rekening van de consument. De consument
moet aan zijn verplichtingen voldoen zoals die is aangegaan in de koopovereenkomst met de
ondernemer. Indien door overmacht van de ondernemer (brand, diefstal, ziekteproces van de
ondernemer langer dan een maand leveringsproblemen met de leverancier) niet aan de
koopovereenkomst kan worden voldaan, kan deze door de ondernemer geannuleerd worden. De
ondernemer zal de reeds voldane betaling aan de consument retourneren. De ondernemer kan
maximaal aansprakelijk worden gesteld voor het reeds voldane factuurbedrag en is niet gehouden –
uit welke hoofde ook - tot vergoeding van andere kosten en schade.

Eigendomsrecht en recht van retentie
De consument wordt pas eigenaar van het gekochte als hij de volledige koopprijs heeft voldaan. De
ondernemer kan het recht van retentie (terughouding) uitoefenen, wanneer de consument tekort
schiet in de voldoening van de betaling.

Leveringstermijn
Aflevering geschied op het moment dat de ondernemer de consument in het bezit stelt van de
gekochte bruidsmode en/of maatwerk-artikelen. Bij het aangaan van de koopovereenkomst woedt
een leveringstermijn vastgesteld. Bij overschrijding van de leveringstermijn, heeft de ondernemer
maximaal een maand om alsnog tot aflevering over te gaan. Gaat de ondernemer binnen deze
termijn niet tot aflevering over, dan heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden.

Contact
Heb je naar aanleiding van wat je gelezen hebt nog vragen, stuur dan een e-mail naar
info@bruidsatelierjadau.nl
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