
HUISREGELS EN VERKOOPVOORWAARDEN 
 
Bij het betreden van onze winkel gaat u akkoord met onze huisregels. 

 Goederen worden alleen verkocht tegen betaling bij de kassa en in de staat waarin ze op 

dat moment verkeren.  Uw eigen beoordeling is hierbij van doorslaggevend belang. 

 Alleen goederen welke in de winkel staan uitgestald en duidelijk zijn geprijsd, worden 
verkocht. 

 Na betaling kunnen goederen desgewenst maximaal 14 dagen opgeslagen worden. Na 
14 dagen wordt er €10.00 per week per meubelstuk gerekend aan opslagkosten. 

 Het is verboden om ongevraagd spullen voor de winkel te plaatsen/dumpen. 
 

 
GARANTIE 

 Gekochte goederen hebben geen garantie en kunnen ook niet worden teruggebracht. 
M.u.v. elektronica. 

 Op (gas)kachels & fornuizen zit geen garantie en wordt niet door ons gemonteerd. Indien 
u een toestel koopt, is het dringende advies, dit door een erkende installateur te laten 
aansluiten en beoordelen. 

 Elektronisch apparatuur wordt getest voordat het in de winkel komt. Mocht het apparaat 
toch niet werken, dan kan het binnen 10 dagen na aankoop terug gebracht worden. 
Zonder kassabon geen garantie. Het product wordt eerst nagekeken op oorzaak van het 
probleem voordat u uw geld terug krijgt. 

 

DIEFSTAL 

 Onze medewerkers kunnen een tassen of jassencontrole bij u doen.  
 Bij diefstal wordt aangifte gedaan bij de politie. 

 

WINKELEN  

 Voor vermissing en/of beschadiging van uw persoonlijke eigendommen tijdens uw 
aanwezigheid in de winkel of op ons bedrijfsterrein, zijn wij niet aansprakelijk. 

 Wij behouden het recht om de prijs van een artikel bij de kassa te wijzigen bij vermoeden 
van wisseling van prijsstickers of verwijderde labels. 

 Ongeprijsde artikelen worden niet verkocht. 
 Honden zijn welkom mits aan de lijn. 

 

BEZORGING EN AFHALEN GOEDEREN  

 Voor het ophalen van uw eerder gekochte goederen kunt u zich melden bij de kassa. 
Alleen op vertoon van uw aankoopbewijs worden goederen aan u meegegeven. 

 In overleg kan uw aankoop op het door u gewenst adres bezorgd worden. Vraag naar de 
voorwaarden. Bezorgingen worden afgeleverd op de begane grond. Aankopen kunnen 
worden gemonteerd. Hier kunnen kosten aan verbonden zijn. 

 Bezorging gebeurd tot aan uw voordeur en alleen op de begane grond. Bij flats wordt 
alleen bezorgd indien een lift aanwezig is en de goederen daar inpassen.  

 

Over mogelijke uitzonderingen op huisregels en voorwaarden en in gevallen waarin de leverings- 

en verkoopvoorwaarden niet voorzien beslist de bedrijfsleiding. 

 


