Algemene voorwaarden M Art Interior Design en Noord West Interieurs
Interieuradvies
1. U heeft zich aangemeld voor een persoonlijk interieuradvies welke wordt gegeven door Mart Renes
en zijn team. Mart Renes en team hebben het vermogen zich in te leven in uw woonsmaak en
zullen een ter zake kundig advies geven.
2. De datum en tijd zijn afgesproken. U bent in het bezit van het telefoonnummer van Mart Renes of
teamgenoot. U kunt zich maximaal 24 uur voor het afgesproken tijdstip kosteloos afmelden. Binnen
de 24 uur brengen wij u 50% van de kosten in rekening.
3. De kosten voor het advies zijn € 85.00 inclusief BTW per uur. Dit binnen een straal van 10 kilometer
vanuit het woonadres van Mart Renes of teamgenoot. Daarbuiten wordt € 0.19 in rekening gebracht
plus een reistijdvergoeding welke u zal worden meegedeeld tijdens een intakegesprek.
4. Na het advies dient er contant te worden afgerekend.
5. Het interieuradvies duurt minimaal 1 uur. Als het uur wordt overschreden, kan in overleg met Mart
Renes of teamgenoot afgesproken worden of het advies tegen betaling wordt voortgezet of wordt
beëindigd. Ieder extra kwartier of half uur wordt in verhouding boven het uur tarief van € 85.00 in
rekening gebracht.
6. Het advies bestaat uit tips en ideeën voor de ruimtes waar u advies voor wilt hebben. Dit kan gaan
over inrichting, verlichting, kleurgebruik, materiaal etc. Mart Renes of een van zijn collega’s heeft
diverse presentatiemiddelen bij zich om het advies door middel van voorbeelden te ondersteunen.
Gezien de duur van het advies, en de vragen die u hebt, kan het door tijdgebrek mogelijk zijn dat er
weinig tijd overblijft voor het maken van een eenvoudige indelingsschets. Het is mogelijk tegen een
vergoeding een complete indelingsschets, kleuradvies etc. te laten maken. Dit natuurlijk tegen een
vooraf afgesproken tarief.
7. Wij verzoeken u de vragen die u hebt met betrekking tot de ruimte(s) waarover u advies wenst
zoveel mogelijk van te voren te noteren. Zodat we deze kunnen behandelen tijdens het advies.
8. Mart Renes of teamgenoot is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook. De opdrachtgever
blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor keuze en toepassing van het gegeven advies.
9. Na het advies ontvangt u van M Art Interior Design een factuur. Op vertoon en inname
van deze factuur bij een bestelling bij Noord West Interieurs ontvangt u korting, mits
u het tienvoudige (of meer) van het factuurbedrag in één keer besteedt bij Noord West
Interieurs.
10. De factuur dient bij aankoop te worden ingeleverd en niet achteraf. Deze korting geldt
niet voor producten of goederen waar al een korting op verleend wordt of is.
11. Indien het bedrag lager is zal in verhouding een korting worden verleend in overleg met
de verkoper of verkoopster. Het restant korting bedrag komt dan te vervallen.
12. M Art Interior Design heeft geen invloed of zeggenschap over de te geven korting(en).
13. De reiskosten vallen buiten de kortingsregeling.

