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Algemene voorwaarden Wooden MyWorld ©2015
De offertes zijn tot 1 maand na offertedatum geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan
door bijvoorbeeld veranderingen in de werkzaamheden of prijswijzigingen van producten.
Prijzen zijn af fabriek, exclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld op de
factuur.
DailyLiving heeft met inachtneming van de belangen van de koper, de vrijheid om bijvoorbeeld
foto’s van de Wooden MyWorld© geplaatst bij de koper te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of
promotie.
Aanbetalingen dienen plaats te vinden binnen 2 weken na factuurdatum. Zo ook de laatste
betaling, maar altijd voor levering. Indien na het verstrijken van deze termijn de door de koper
nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de koper in verzuim en is hij een rente verschuldigd
gelijk aan de wettelijke rente. Alle door DailyLiving gemaakte kosten, zoals materiaalkosten,
manuren, proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de
kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late
betalingen, komen ten lasten van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten
minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 113,45.
Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de koper niet
(langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in het
kader van de opdracht aan de koper verstrekte licentie te vervallen.
Er is geen recht op restitutie na het betalen van het gehele of een deel van het factuurbedrag van
de WMW©.
Op de Wooden MyWorld© vervalt de schadegarantie na aankoop of, indien overeengekomen, na
plaatsing door DailyLiving.
De Wooden MyWorld© wordt verzekerd verstuurd. Wanneer er schade is opgetreden tijdens de
verzending, dan neemt de koper het pakket niet in ontvangst en kan contact opnemen met de
vervoerder. Wanneer de schade pas zichtbaar is na opening van de verpakking , dan is het
volgende van belang: foto's van de verpakking en opvulmaterialen (bij voorkeur met het
pakketzegel zichtbaar) en foto's van de beschadigde inhoud van de zending.
Mocht er onverhoopt iets stuk gaan, dan kan er in overleg met DailyLiving, binnen een jaar na
leverdatum vermeld op het echtheidscertificaat, bekeken worden hoe dit mogelijk kan worden
hersteld en of daar kosten aan verbonden zijn.
Op de WMW© zit auteursrecht. Dit betekent dat er geen kopieën van gemaakt mogen worden,
noch van de bijgeleverde tekening. Deze tekening is uitsluitend bedoeld om te gebruiken als mal
om de WMW© op te hangen.
De tekening dient na gebruik meteen terug gestuurd te worden naar DailyLiving.
Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met de DailyLiving gesloten
overeenkomst aan derden over te dragen.
DailyLiving verzorgt de verpakking en verzending van de WMW© naar het door de koper
opgegeven adres.
DailyLiving streeft ernaar te leveren op de afgesproken leverdatum en aflever adres.
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De Wooden MyWorld© is maatwerk en wordt derhalve niet gerestitueerd. Prijzen zijn af fabriek, dus exclusief
eventuele verzendkosten. Wanneer er onverhoopt iets mankeert, neemt u dan meteen contact op met DailyLiving.
Bij aanpassingen niet door DailyLiving verricht, vervalt iedere garantie.
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