Wij zijn zeer vereerd dat u voor een product uit
onze collectie heeft gekozen. Wij willen u graag
informeren over de aankoop, levering, betaling en
garanties. Tevens vindt u hier onderhoudsadviezen
met tips om u lang plezier te laten beleven van uw
meubelstuk. Lees deze informatie goed door zodat
u in de toekomst niet voor verrassingen komt te
staan. Wij wensen u alvast veel plezier met uw
aankoop!
Uw ordernummer:
Op de koopovereenkomst staat uw ordernummer
vermeld. Houd u dit nummer altijd bij de hand
wanneer u vragen heeft over uw order
Verwachte levertijd:
De verwachte levertijd van uw order vindt u ook op de
koopovereenkomst. Wij streven ernaar om uw order
zo snel mogelijk bij ons te laten leveren. Omdat wij
altijd een verwachting opgeven kan het voorkomen
dat uw order eerder, maar helaas ook later bij ons
binnen komt. Wij proberen u hier altijd tijdig van op
de hoogte te brengen.
Levering van uw order:
Nadat uw order bij ons is binnengekomen en
gecontroleerd, zal onze afdeling transport contact
met u opnemen voor het maken van een afhaal/
leverafspraak. Eén werkdag voor levering geven wij u
per sms het dagdeel aan waarin wij de goederen
komen leveren. Wij bezorgen de meubels in huis. Wij
monteren alleen banken, tafels en stoelen, andere
meubelen monteren wij niet tenzij dit op uw
orderbevestiging vermeldt staat. Al het restafval
ruimen wij weer netjes op en voeren we af.
Levering op verdieping:
Wij helpen graag mee, ook als iets op verdieping
geleverd moet worden. Onze bezorgers leveren tot
en met de 3de verdieping over de trap en met de lift
gaan we nog veel verder. Let hierbij wel op, de
goederen moeten op normale wijze (in de verpakking)
naar binnen gebracht kunnen worden. Mochten de
bestelde goederen niet naar binnen passen dan ligt
het risico hiervoor altijd bij u als klant.

Let daarom, voordat u een bezorgafspraak maakt, op
of de door u bestelde goederen wel door de deur, in
de lift of door het trapgat kunnen. Indien er gebruik
gemaakt moet worden van speciale hulpmiddelen,
zoals een verhuislift, takel of ander materiaal, dient u
deze zelf tijdig te organiseren.
De kosten voor deze hulpmiddelen zijn voor uw
rekening. Indien de goederen op uw verzoek, uit de
verpakking worden gehaald, noteert de chauffeur dit
op de vrachtbrief waardoor het risico van
beschadiging tijdens de levering over gaat op u als
klant.
Restbetaling van uw meubelen:
Het resterende bedrag dient betaald te worden bij
levering van uw meubelen. Dat kan op de volgende
manieren: - per pin (let hierbij op de daglimiet van uw
pas) - vooraf via bankoverschrijving (tot 3 werkdagen
voor levering) - vooraf in onze winkel (tot 3 werkdagen
voor levering) Let op: betalen met creditcard is niet
mogelijk.
Niet thuis bij bezorging:
Bent u niet thuis op het moment van bezorging
zonder ons minimaal 2 dagen voor levering te
hebben geïnformeerd, dan brengen wij € 50,- in
rekening in verband met gemaakte bezorgkosten. Het
wijzigen, of maken van een nieuwe bezorgafspraak
regelt u door contact op te nemen met de winkel.
Annuleren/wijzigen van uw bestelling:
Heeft u een product besteld en wilt u deze bestelling
wijzigen of annuleren? Dat kan tot het moment van
leveren echter zijn hier wel kosten aan verbonden.
Wij brengen hiervoor 30% in rekening wanneer de
order binnen een maand geannuleerd wordt. Daarna
brengen wij 50% van het totaalbedrag in rekening.

Bestelling na ontvangst ruilen/retourneren:
Producten welke overeenkomstig speciaal voor u
aangepast/gemaakt zijn kunnen niet geretourneerd
worden. Denk hierbij aan producten zoals: banken,
hoekbanken, fauteuils, eetkamerstoelen en eettafels.
Heeft u in de winkel een bestelling geplaatst en is
deze in goede staat, en zoals overeengekomen,
uitgeleverd dan is er geen mogelijkheid om de
producten nog te ruilen of terug te brengen.
Garantie:
Al onze meubelen worden zorgvuldig geïnspecteerd,
dit verkleint de kans op fouten. Komt het toch voor
dat het product een gebrek vertoont dan kunt u
gebruik maken van onze garantie. De garantie die
hiervoor staat is 2 jaar. In het geval van een geldige
garantieclaim, binnen 2 jaar na aankoop, worden de
volledige kosten voor reparatie of vervanging
vergoed. Lees de volgende informatie goed door.
Hierin leggen wij u uit wat productgebonden
eigenschappen zijn, welke niet als terechte garantie
erkent zullen worden. Een meubel is een aankoop
waarvan u een lange periode plezier wilt hebben. Dit
beseffen wij als geen ander. Daarom geven wij u
onderstaand graag wat meer informatie omtrent uw
meubelstuk. Wat kunt u verwachten, maar vooral ook,
wat kunt u doen om het meubelstuk goed te
onderhouden.
Het beschermen van uw stof tegen vlekken:
Vlekbescherming voor uw stof is mogelijk door de
aanschaf van Protexx en is ook zeker aan te raden.
De coating welke u op de stof aanbrengt is
onzichtbaar, kleurloos en vormt een duurzaam schild
rond elke afzonderlijke vezel. Deze coating zorgt voor
een bescherming van 3 tot 5 jaar. Daardoor zullen
vloeistoffen minder snel intrekken en zijn ze
gemakkelijker te verwijderen. Door de aanschaf van
Protexx kunt u zelfs hulp inroepen voor het
verwijderen van vlekken. Heeft u al Protexx voor uw
meubelen aangeschaft dan hoeft u zich geen zorgen
te maken. U bent immers beschermt tegen vlekken.
Heeft u nog geen Protexx-bescherming aangeschaft?
Tot de dag van levering kunnen wij het product nog
aan uw bestelling toevoegen.

Het inzitten van uw zitmeubelen:
Door gebruik van uw zitmeubel zal de hardheid van
de vulling in de eerste 2 tot 4 maanden met ongeveer
10% tot 15% afnemen, dit proces begint direct vanaf
het moment dat u het zitmeubel in gebruik neemt, er
ontsnapt een teveel aan lucht uit het schuimrubber.
Tijdens het inzitten van uw meubelstuk wordt het
schuim zachter en bereikt uw zitmeubel zijn optimale
zitcomfort. Heeft uw zitmeubel kussens
met een veren- of vlokkenvulling dan is regelmatig
opkloppen of schudden noodzakelijk voor behoud
van het zitcomfort. Dit geldt voor zowel de zit- als
rugkussens. Het afnemen van de hardheid van uw
zitmeubel gebeurt gelijkmatig wanneer u regelmatig
van zitplaats wisselt. Ook kan er een verschil in
hardheid optreden door technische constructies, zo
kan het zitcomfort van een hoekdeel of longchair
afwijken van de rest van de bank.
Losse rug- en zitkussens:
Heeft u losse rug- en zitkussens op uw bank,
hoekbank of fauteuil dan is het belangrijk om deze na
gebruik op te kloppen en op de juiste plaats terug te
zetten. Door regelmatig van zitplaats te wisselen en/of
de kussens onderling te wisselen, voorkomt u dat de
kussens onregelmatig slijten. Tevens heeft dit een
positief effect op het zitcomfort van uw meubel. Bij
normaal gebruik komt het bijna niet voor dat kussens
verschuiven. Ondervind u toch last, dan is dit
makkelijk op te lossen door het aanbrengen van
antislip onder het zitkussen.

Plooivorming:
Plooivorming is een verschijnsel waarbij plooien en
rimpels in de bekleding van stoelen, banken en
fauteuils, als gevolg van het gebruik ervan, zichtbaar
zijn. Plooivorming is een gangbaar verschijnsel bij elk
gestoffeerd meubel en het doet niets af aan de
kwaliteit van het betreffende meubel. Bovendien zijn
plooien functioneel omdat deze de naden ontlasten.
Plooivorming ontstaat door het gebruik van bank,
fauteuil en stoelen. De meeste van deze genoemde
producten zijn voorzien van een schuimen zitvulling.
Deze vullingen zorgen voor een aangenaam comfort.
Door het gebruik worden de zittingen ingedrukt en
afhankelijk van de hardheid van het schuim en de
rekbaarheid van de stof zal het bekledingsmateriaal
(stof of leer) opgerekt worden. Hierdoor ontstaat
ruimte in de stof of het leer, met als gevolg zichtbare
plooien.
Pilling van stof:
Pilling of ook wel ‘pluisvorming’ komt hoofdzakelijk
voor bij stof. Bij pilling denkt men al snel aan slijtage.
Niets is echter minder waar. Pilling door slijtage komt
maar zelden voor. In gebruik neemt de kans op pilling
zelfs af.
Hoe kan pilling ontstaan?
Bij een nieuw geleverde stof kunnen er nog enkele
restvezels uit de stof steken. Deze kunnen door
wrijving een bolletje vormen. Deze vorm van pilling
komt maar weinig voor en is simpel te verhelpen door
de bolletjes af te scheren met een pluizentondeuse.
Een veel vaker voorkomend geval van pilling is
EXTERNE PILLING. Hierbij worden de bolletjes
gevormd door externe vezels van bijv. kleding
(fleece)plaids, kussens, maar vooral ook HUISSTOF,
welke aan de stof hechten. Externe pilling herken je
gemakkelijk aan de afwijkende kleur. Hieronder op de
eerste foto is duidelijk te zien dat de pluisvorming een
andere kleur heeft. Oorzaak: externe vezels. Op de
andere foto ziet u het effect voor en na behandeling
met een pluizentondeuse.

Pilling

Verkleuring van de stof:
Onder invloed van zonlicht verkleurt elke stof na
verloop van tijd in meer of mindere mate. Hoe meer
(zon)licht er op het meubel valt, hoe sneller de stof zal
verkleuren. Natuurlijke materialen zijn minder
lichtecht en verkleuren daarom sneller. Stoffen
kunnen al binnen 3 maanden verkleuren. Het beste
voor de stof is om direct zonlicht te vermijden en
raambekleding te gebruiken.
Arm- en rugleuningen:
Het is niet toegestaan op arm- of rugleuningen te
gaan staan of zitten. Hierdoor kan schade optreden
doordat men door de constructie zakt. Het
draaggewicht van een arm- of rugleuning is ca. 20 kg
en door grotere druk zal schade ontstaan.
Eigenschappen van leder:
Leder is een natuurproduct met eigenschappen
welke het materiaal zeer geschikt maakt voor het
bekleden van zitmeubelen. Met het verzachten van de
vulling past ook het leder zich aan. Door het iets
royalere stofferen, ontstaan altijd plooien. Echt leder
kan zich kenmerken door insectenbeten,
mestvlekken, kleur- en structuurverschillen, etc. Dit
geeft leder zijn natuurlijke karakter. Bij zwart leder en
sommige andere kleuren kan een lichte afgifte van
kleurstof voorkomen, zeker in het begin. U kunt leder
het beste twee keer per jaar met een

voor uw leder bedoelde set behandelen. Garantie op
het leder is van toepassing in combinatie met het
gebruik van de originele onderhoudsproducten. Op
de meeste ledersoorten kunt u een vlekbeschermer
aanbrengen. Onze adviseurs kunnen u hierover alles
vertellen. De vlekbeschermer op leder kunt u
gemakkelijk zelf aanbrengen. Wij verzoeken u het
onderhoudsadvies dat op de “onderhoudsset”
vermeld staat, op te volgen.

Reinigen van je meubelen:
Wanneer je je bank, stoelen of vloerkleed wilt
reinigen, kun je dat het beste door een specialist
laten doen. Bij een meubelstomerij werken
vakmensen die veel verstand hebben van de
verschillende soorten schoonmaakmiddelen en
methodes die daarvoor beschikbaar zijn. Bovendien
hebben zij de juiste materialen en apparaten om je
meubels optimaal te reinigen.
Met stomen worden de meeste vlekken uit stoffen en
karpetten verwijderd. Daardoor zien ze er weer fris
uit. Zelfs stoffen die onder invloed van licht verkleurd
zijn, zien er schoner uit na een reinigingsbeurt. Ook
de meeste vervelende geurtjes haal je met stomen uit
je bank, fauteuil of kleed. In principe zijn bijna alle
meubelstoffen, zoals katoen, wol, linnen en
synthetische stoffen geschikt om gestoomd te
worden. Leer en kunstleer niet. De experts bij de
stomerij hebben uitgebreide vakkennis en weten
precies hoe ze al deze stoffen het beste kunnen
reinigen, zelfs wanneer er geen was-etiket in zit. Ook
klittenband, ritsen en rubberen randen zijn geen
probleem: deze worden afgeplakt voordat het stomen
plaatsvindt. Wij raden ten aller tijde aan om, wanneer
u geen gebruik maakt van de producten van Protexx,
een professionele meubelstomerij in te schakelen
voor het reinigen van uw meubelstuk. Het zelf wassen
van uw hoezen raden wij ten zeerste af. Ritsen welke
kapot gaan, schade aan de stof, of het krimpen van de
stof door verkeerd wassen vallen niet onder de
productgarantie.
Slijtage:
Door gebruik van uw meubelen slijt alles in meer of
mindere mate. Slijtage van uw meubelstuk is dan ook
een vanzelfsprekend verschijnsel. Het onderhouden
en op een correcte manier gebruiken van het
meubelstuk kan slijtage beperken, maar nooit
voorkomen. Wilt u de bank stofzuigen, doe dit dan
met het juiste hulpstuk en zet de stofzuiger op een
lage zuigstand. Ook huisdieren welke op het
zitmeubel plaats mogen nemen kunnen de slijtage
van het meubelstuk aanzienlijk verkorten. Door de
scherpe nagels van uw huisdier kan de stof
beschadigen of zelfs kapot gaan.

Houten meubelen:
Hout is een natuurproduct, elk stuk hout is anders en
uniek. Structuur en kleurverschillen tussen onderlinge
onderdelen zijn hierdoor onvermijdelijk. Een houten
meubel is op ambachtelijke wijze vervaardigd. Er zijn
ook houten meubelen welke een bewerking
ondergaan, zodat een gebruikt uiterlijk ontstaat.
Het voor uw meubel gebruikte hout is dus een uniek
natuurproduct dat in het land van herkomst, na een
zorgvuldige selectie, op ambachtelijke wijze wordt
verwerkt tot het meubelstuk wat nu bij u in huis staat.
Hout is uniek en karakteristiek in elk opzicht, geen
enkel stuk hout is gelijk van vorm, structuur of kleur.
Hierdoor zijn ook kleurschakeringen binnen één
meubelstuk onvermijdelijk. Om het meubel zijn
doorleefde look te geven wordt het hout geselecteerd
op natuurlijke defecten, welke wij bewust niet
verdoezelen en soms zelfs accentueren. Deze
natuurlijke defecten, zoals bijvoorbeeld windbarsten,
haarscheuren, kleine als ook grote oneffenheden
maar ook noesten zult u terug vinden in uw meubel.
Door gebruik en door invloed van licht kunnen
houten meubelen na verloop van tijd een iets andere
kleur krijgen. Kleurverschillen onderling maar ook ten
opzichte van het showroommodel in de winkel zijn
vanzelfsprekend, u heeft immers een uniek product
gekocht. Hout kan onder invloed van vochtige en
droge lucht gaan werken, waardoor scheurtjes
kunnen ontstaan, of verbindingen open kunnen gaan
staan of sluiten. De ideale luchtvochtigheid in huis ligt
rond de 55%.
Voor het onderhoud volgen hier enkele tips om
uw meubel mooi te houden:
- Wilt u het hout beschermen tegen vlekken van bijv.
etenswaren en drank, gebruik dan een matte
beschermlak welke geschikt is voor de door u
aangeschafte houtsoort.
- Warme of hete objecten, zoals een theepot, mogen
alleen op onderzetters op het hout geplaatst worden.
- Vermijd onderzetters van kurk: warmte en
vochtigheid kunnen toch in de tafel dringen.

- Massief hout mag niet permanent met luchtdichte
lakens bedekt zijn.
- Massief hout is gevoelig voor schommelingen in
temperatuur- en luchtvochtigheid. Het hout kan gaan
werken waardoor op termijn kleine scheurtjes gaan
ontstaan of groter worden.
- Beschut uw meubel tegen sterke temperatuur of
vochtwisselingen. Houdt de luchtvochtigheid zoveel
mogelijk tussen 50 en 60%.
- De ideale kamertempratuur is 21 graden overdag,
niet minder dan 14 graden ’s nachts.
- Het hout mag niet nat worden: vocht direct
afnemen.
- Reinig uw meubel altijd door in de lengterichting van
de houtnerf te wrijven.
Hout is en blijft een natuurproduct met alle
kenmerkende eigenschappen die behoren bij het
prachtige karakter van massief hout en waaraan het
zijn charme en warme uitstraling te danken heeft. De
genoemde kernmerken zijn dan ook
productgebonden en kunnen niet als klacht gezien
worden.

