Algemene Voorwaarden
Algemene voorwaarden van Table 4 You, gevestigd te Eindhoven.

Artikel 1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Table 4 You.
De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Table 4
You.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en
betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Table 4 You behoudt zich het recht voor de leverings- en
betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke
voorwaarden of bedingen van derden niet door Table 4 You erkend.
1.4 Table 4 You garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en
voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

Artikel 2. Offertes en Orderbevestiging
2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend. Table 4 You is gebonden aan de offerte nadat een door de
opdrachtgever getekende offerte door Table 4 You is ontvangen en door Table 4 You is
bevestigd.
2.2 Na ontvangst van de getekende offerte zal Table 4 You binnen maximaal 5 werkdagen een
orderbevestiging versturen.
2.3 Een verzoek van opdrachtgever tot wijziging van de overeenkomst wordt door Table 4
You uitsluitend in overweging genomen, indien dit binnen 2 dagen na orderplaatsing aan
Table 4 You is bevestigd tenzij de opdracht binnen 48 uur uitgevoerd dient te worden.
2.4 Elke offerte is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, gebaseerd op uitvoering onder
normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.
2.5. Indien een offerte een beperkte geldigheidsduur heeft, wordt dit nadrukkelijk in de offerte
vermeld.
2.6 Indien een order een beperkte annuleringstermijn heeft, wordt dit nadrukkelijk in de
orderbevestiging vermeld.

Artikel 3. Prijzen en facturering
3.1 Prijzen worden niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of
indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de
gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de website zijn in euro’s en inclusief 21% BTW.
3.4 Voor tafel- en feestdecoraties worden bezorg- en ophaalkosten in rekening gebracht. Extra
kilometervergoeding wordt berekend bij adressen vanaf 30 kilometer uitgaande van het
vestigingsadres, welke in de offerte genoemd wordt. Eventuele parkeerkosten zijn hierbij niet
inbegrepen.

Artikel 4. Levertijden
4.1 Door opdrachtgever in correspondentie of offerte opgegeven levertijden zijn altijd
vrijblijvend. Totdat een definitieve orderbevestiging verzonden is.
4.2 Persoonlijke decoratiestukken moeten uiterlijk 2 weken voor decoratiedatum aangevraagd
worden en blijven in bezit van de opdrachtgever.

Artikel 5. Levering
5.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen geldt dat de levering wordt
geacht te geschieden op het door opdrachtgever opgegeven adres.
5.2 In- en uitladingen van decoratiestukken van Table 4 You zomede het vervoer geschieden
voor risico van Table 4 You voor zover dit door Table 4 You wordt verzorgt met eigen
vervoer en niet bij afhalen door opdrachtgever.

Artikel 6. Risico en eigendomsovergang
6.1 Direct nadat de goederen als geleverd gelden in de zin van artikel 5, draagt de
opdrachtgever het risico voor alle directe en inirecte schade welke aan of door deze goederen
voor hem of derden mochten ontstaan, onverminderd het gestelde in artikel 5.
6.2 Onverminderd het gestelde in het vorige lid en in artikel 5 blijft het eigendom van alle
door Table 4 You aan de opdrachtgever verkochte en geleverde zaken bij Table 4 You zolang
de opdrachtgever de vorderingen van Table 4 You uit hoofde van de overeenkomst of eerdere
of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan.

Artikel 7 Zichttermijn/herroepingsrecht
7.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op
Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen
binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn
begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van
deze termijn de geleverde zaken niet aan Table 4 You heeft teruggezonden, is de koop een
feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de
termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Table 4 You. De
afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door
middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in
de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat
verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze

beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met
inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Table 4 You er zorg voor dat
binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag
inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden
van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
7.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de
geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten
7.3 Het herroepingrecht geldt niet voor:



diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor
de termijn van zeven werkdagen
goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld
maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben

Artikel 8. Betaling
8.1 Voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling á
contant te geschieden op de aangegeven datum van de decoratieplaatsing.

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden.
9.1 Een overeengekomen vooruitbetaling dient binnen de overeengekomen termijn te worden
betaald.
9.2 Voor zover niet anders bepaald, dient elk verschuldigd bedrag door de opdrachtgever
binnen 7 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst, of zoveel later als door Table 4
You aangegeven, te worden betaald.
9.3 Indien een verschuldigd bedrag niet op de overeengekomen termijn is betaald, wordt het
gehele uitstaande bedrag onmiddelijk in rechte opeisbaar. Verdere decoratie-afspraken
worden ontbonden tot de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen nakomt.

Artikel 10. Reclamaties en aansprakelijkheid
10.1 Bij het leveren van tafel- of feestdecoraties dient de opdrachtgever zich bij de plaatsing
ervan te overtuigen dat de opdracht goed en conform afspraak is uitgevoerd, alwaar voor
getekend dient te worden.
10.2 Indien gebreken aan de decoratielevering niet onmiddelijk bij ontvangst door
opdrachtgever worden vastgesteld, kunnen reclamaties niet meer erkend worden. Eventuele
gebreken of aanpassingen kunnen dan direct verholpen worden.
10.3 De houdbaarheid van buiten geplaatste tafel- of feestdecoraties bedraagt voor meerdere
dagen. Papier en geverfde decoratiestukken die gebruikt zijn om buiten te decoreren dienen
bij regen en vochtig weer naar binnen worden gehaald om schade te voorkomen.
10.4 Beschadingingen door gebeurtenissen waarop Table 4 You geen invloed heeft, zoals
vandalisme, weersomstandigheden vallen buiten de verantwoording van Table 4 You

10.5 Bij beschadingingen of verlies van decoratiestukken wordt een schadevergoeding van de
stukprijs verrekend.

.

