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De leverings- en betalingscondities zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en
overeenkomsten. Wanneer u een bestelling plaatst, geeft u aan akkoord te gaan met de Algemene
Voorwaarden van www.maisondupont.nl. Op alle overeenkomsten gesloten met www.maisondupont.nl
is Nederlands Recht van toepassing.
Prijzen :Alle prijzen op deze website zijn in euro’s inclusief 21% BTW en exclusief verzend- of
bezorgkosten. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en/of drukfouten.
Betalen: Na bestelling ontvangt u per omgaande een bevestiging met daarin een overzicht van de
bestelde artikelen en het totaalbedrag. De betaling dient vooraf plaats te vinden via de site met Ideal
of via overschrijving naar ING rek.nr. 5824951. Na ontvangst van de betaling wordt de bestelling zo
spoedig mogelijk verzonden, doch uiterlijk binnen 30 dagen. Indien onverhoopt artikelen, om welke
reden dan ook, een langere levertijd hebben, zal dit per e-mail aan u worden meegedeeld. Dit geldt
ook voor artikelen die niet meer leverbaar zijn.
Verzend- en bezorgkosten:Kleine artikelen, die in een verhuisdoos passen en niet zwaarder zijn dan
10 kg, kunnen ( in Nederand) via de TNT Post verstuurd worden (eigen risico koper). U kunt kiezen uit
het basis pakket met een verzekerde bedrag tot maximaal €500,- en uit het zeker pakket. U verhoogt
daarmee de verzekerde waarde van uw pakketten vanaf € 500, – tot maximaal € 5.000, – per zending.
U bent verzekerd voor de inkoopwaarde van de inhoud van het pakket in geval van schade of
vermissing. Grote producten kunnen in het hele land bezorgd worden, met uitzondering van de
eilanden. Het bezorgen van kasten en tafels wordt verzorgd door onze eigen bezorg dienst. Prijzen zijn
op aanvraag. Wij bezorgen tot over de eerste drempel op de begane grond. Heeft u toch hulp nodig,
overleg dan met de chauffeur wat de mogelijkheden zijn. De klant wordt altijd geacht even te willen
assisteren bij het uitladen/binnen zetten (begane grond)
Annulering: U heeft de mogelijkheid de bestelling binnen 24 uur na het plaatsen van een bestelling te
annuleren, zonder extra kosten. Annuleren doet u via dupont@maisondupont.nl. Als u de
geannuleerde bestelling reeds betaald heeft, ontvangt u het betaalde bedrag terug.
Retourrecht: Als het bestelde niet aan uw wensen voldoet, kunt u het artikel binnen 7 dagen na
ontvangst retour zenden. U moet het artikel eerst als retour aanmelden via
dupont@maisondupont.nl. Wij zullen de retourzending bevestigen, waarna u het artikel kunt
terugsturen. Alle retourverzendkosten zijn voor rekening van de klant. Het retour te sturen artikel
dient in originele staat, onbeschadigd en ongebruikt zijn. Het door u betaald bedrag, exclusief de
verzendkosten zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen worden terug betaald.
Privacy Policy: Als u een bestelling plaatst, hebben wij de gevraagde gegevens nodig om uw bestelling
af te handelen en contact met u op te nemen. Uw persoonlijke gegevens worden in het
klantensysteem van www.maisondupont.nl opgeslagen om de bestelling verwerken. Daarnaast
gebruikt www.maisondupont.nl uw gegevens voor het versturen van mailings. Uiteraard hanteert
www.maisondupont.nl bij het gebruik van uw persoonlijke gegevens de desbetreffende wetgeving.
Aansprakelijkheid: www.maisondupont.nl is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische)
adviezen, druk- en zetfouten in de website, door leveranciers of producenten verstrekte technische
gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de
producten. De aansprakelijkheid van www.maisondupont.nl is beperkt tot het bedrag van de ter zake
verzonden factuur.
Garantie: De landelijke en doorleefde uitstraling is juist het unieke sfeerbepalende element van onze
meubelen. In onze winkel kunt u de producten vooraf komen bekijken (op afspraak zowel ’s avonds als
overdag), wij geven geen garanties achteraf. We controleren de originele oude meubelen bij inkoop,
maar we kunnen geen garantie geven dat al onze meubelen 100% houtwormvrij zijn. Bij onder andere
bouwmarkten zijn producten te koop om meubels hiertegen te behandelen. Hout is een
natuurproduct en werkt altijd. Dit betekent dat, bijvoorbeeld onder invloed van wisselende
temperaturen en vochtgehaltes, kiertjes en scheurtjes kunnen ontstaan. www.maisondupont.nl is
niet aansprakelijk voor de natuurlijke werking van hout.
Geschillen:Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden
zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Hoewel www.maisondupont.nl haar best doet om alle
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informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan zij niet
verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defect, gederfde inkomsten of andere
beschadigde consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website.
Wijzigingsrecht: www.maisondupont.nl behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden en de
inhoud van haar website tussentijds te wijzigen. Alle rechten voorbehouden.Niets uit deze website
mag gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van
www.maisondupont.nl .

2/2

