In deze algemene voorwaarden leggen wij afspraken vast die gelden voor
iedereen die een opdracht aan ons verstrekt.
1. Wie zijn wij?
Wij zijn PLEUN INTERIORS / PLEUNPR & STYLING, een eenmanszaak die tot doel
heeft het verstrekken van advies en het bestellen, (laten) maken en leveren van
producten voor alles wat met wooninrichting of interieur te maken heeft.
De toepasselijkheid van onze algemene voorwaarden geldt niet alleen voor u,
maar ook voor alle (rechts)personen die aan u verbonden zijn. Wij wijzen hierbij
uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de hand van algemene voorwaarden waar u
mogelijk naar verwijst.
2. Voor wie gelden deze algemene voorwaarden?
Niet alleen PLEUN INTERIORS maar ook alle personen die op enigerlei wijze aan
PLEUN INTERIORS zijn verbonden en derden die bij de uitvoering van uw opdracht
zijn ingeschakeld kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
3. Inspanningsverplichting advieswerkzaamheden.
Wij houden ons onder meer bezig met het verstrekken van adviezen over uw
woonwensen of interieur. Wij proberen altijd om daarbij zoveel mogelijk rekening
te houden met uw persoonlijke smaak en stijl. Wij kunnen echter nooit garanderen
dat onze adviezen bij u in de smaak vallen.
Bent u het niet eens met ons advies of vindt u het resultaat van het advies niet
mooi? Dan bent u niettemin verplicht om onze facturen voor onze
werkzaamheden te betalen.
4. Verdere afspraken over uw opdracht.
Wij voeren uw opdracht uitsluitend ten behoeve van u uit. Derden kunnen aan de
verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen. Wij
kunnen ons bij de uitvoering van opdrachten laten bijstaan door andere
dienstverleners. Uiteraard nemen wij bij het inschakelen van derden de nodige
zorgvuldigheid in acht.
Het kan zijn dat deze derden een aansprakelijkheidsbeperking (of andere
beperking) hanteren. Of dat zij eigen betaal- of levertermijnen hanteren.
U machtigt ons bij voorbaat om deze voorwaarden namens u te aanvaarden. Wij
zijn niet aansprakelijk voor onverhoopte fouten of tekortkomingen van derden, in
welke vorm dan ook.
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5. Annuleren van opdrachten of bestellingen.
Heeft u onze opdrachtbevestiging bevestigt? Dan is het niet meer mogelijk om de
opdracht die u aan ons heeft verstrekt te annuleren.
Heeft u via ons een bestelling bij een derde geplaatst? Dan is annuleren alleen
mogelijk indien de leveringsvoorwaarden van deze derden dit toestaan. Dat
geldt ook voor het retourneren of ruilen van orders die u via ons heeft geplaatst.
6. Afspraken over betaling
Wij maken onderscheid tussen de betaling van onze advieswerkzaamheden en
de betaling voor onze producten.
Wat betreft de betaling van onze advieswerkzaamheden:
Wij berekenen een vaste vergoeding (per uur of per ontwerp) die wij met u
overeenkomen. Onze tarieven zijn exclusief BTW. De betalingstermijn voor deze
advieswerkzaamheden is 14 dagen vanaf de factuurdatum.
Wat betreft de betaling van onze producten:
Als u via ons een bestelling bij een derde plaatst, dan ontvangt u van ons een
factuur voor de kosten van deze bestelling. Uw bestelling wordt pas uitgevoerd,
op het moment dat u onze factuur heeft betaald. Wij declareren altijd bij
aanvang van de opdracht en hanteren een betalingstermijn van 5 dagen.
7. Niet tijdige betaling.
Als u niet op tijd betaalt mogen wij wettelijke (handels)rente in rekening brengen,
alsmede alle kosten die verbonden zijn aan de inning van onze facturen.
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