
 
Algemene Voorwaarden Evert Groot Interieurstoffen 
 

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aankopen. Onze 

verkooppunten, online, in onze shop-in-shops, markten, gordijn bestellingen en 
stoffeeropdrachten. 

 

2. Het opmeten doen wij in overleg met u. Wanneer u een bestelling bij ons plaatst dan gaat u 

akkoord met de maten. 
 

3. Uw bestelling gaat in productie zodra de factuur betaling is ontvangen. 

 
4. In sommige gevallen is het mogelijk dat er extra werkzaamheden moeten worden verricht. 

Deze extra werkzaamheden en eventuele additionele kosten bespreken wij vooraf met u. 

 
5. Wanneer wij komen monteren dient u ervoor te zorgen dat alle oude producten zijn 

verwijderd en dat er een trap en stofzuiger klaar staan. 

 

6. Indien wij onze werkzaamheden niet kunnen uitvoeren door omstandigheden die ons niet 
zijn aan te rekenen brengen wij per uur 100 euro in rekening. 

 

7. De kleur van de stof kan 6% afwijken. 
 

8. Wanneer u zelf heeft opgemeten en u zelf de maten heeft aangeleverd bestaat de 

mogelijkheid dat het product niet past. In dat geval kunt u ons niet aansprakelijk stellen. 

 
9. Wij geven u graag advies maar u bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen keuzes. 

 

10. Klachten inzake door ons uitgevoerde werkzaamheden dienen per email binnen 1 maand 
na levering te worden in gediend. 

 

11. Wanneer u akkoord gaat met de offerte is deze bindend. U kunt uw bestelling alleen nog 
annuleren wanneer wij nog niet zijn gestart met de productie. Indien de productie al in gang is 

gezet bent u 100% van de factuur aan ons verschuldigd. 

 

12. Wij streven ernaar binnen 4 weken te leveren en monteren. Het kan echter gebeuren door 
onvoorziene omstandigheden dat de levering uitloopt. Bij het uitlopen van de levering is het 

niet mogelijk om de bestelling te annuleren en u heeft geen recht in welke vorm dan ook op 

schadevergoeding. 
 

13. De garantie is afhankelijk van het product dat u heeft aangeschaft. De garantie op de 

werkzaamheden van de monteur is beperkt tot 1 maand. 
 

14. Aangekochte producten kunnen niet worden geruild of geretourneerd. 

 

15. Voor het zelf reinigen van uw raambekleding of meubelen geven wij u graag advies. Wij 
zijn echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor uw daden. 

 

16. Wanneer u een bestelling bij ons plaatst gaan wij ervan uit dat u de algemene voorwaarden 
heeft gelezen. 

	


