
 

 

 

 

               Algemene voorwaarden gebruik stalenwaaier (bruikleenservice) 

• Bij het afnemen van een stalen waaier met bruikleen functie is het de bedoeling dat men via de webshop een bruikleen 

stalen waaier besteld, Deze is duidelijk gemarkeerd met de ‘bruikleen service’ tekst en beschikbaar tegen een 

gereduceerde prijs wanneer retour gestuurd. De stalenwaaier die men ontvangt is dan ook gebruikt en kan 

gebruikersschade hebben. De stalenwaaier wordt aangeboden voor 79.95 euro 

 

• Bij het moment van bestelling heeft men 2 weken als in 14 dagen de tijd om deze stalenwaaier te gebruiken. Let op! De 

2 weken gaan in op de datum van bestelling, niet de datum van ontvangst. 

 

• De kleurenwaaier moet binnen 14 dagen retour verzonden worden, tenzij in overleg een langere termijn af gesproken 

is. Dit moet altijd via mail of via de contactpagina van de webshop worden aangevraagd, deze aanvraag zal dan ook per 

mail worden bevestigd met een nieuwe datum van retour. LET OP! De aanvraag is geldig wanneer men uitstel vraagt 

binnen de 14 dagen termijn.  

 

• Wanneer men geen kleurenwaaier retour stuurt binnen de 14 dagen termijn zijn wij genoodzaakt een nieuwe 

kleurenwaaier aan te schaffen om onze klanten te kunnen blijven voorzien van de bruikleen service. Kiest u er voor de 

kleurenwaaier terug te sturen na de verstreken termijn zijn wij niet verplicht u een kortingscode te sturen 

 

• Bij het correct terugsturen van de kleurenwaaier met bruikleenservice krijgt men een kortingscode ter waarde van 60 

euro. Het verschil met het aankoop bedrag is 19.95 euro incl. btw. Dit is ter compensatie voor onze administratieve kost 

en hier zit een kleine vergoeding in om onze bruikleen waaiers bij een te hoge gebruikersschade te vernieuwen. De 

kortingscode is uniek en te gebruiken bij een bestelling via de webshop (enkel met een gebruikers account) of als 

korting op een offerte voor de plaatsing van een trap via eiken-traprenovatie.com Deze kortingscode is 1 jaar geldig. 

 

• De bruikleen kleurenwaaier dient in de staat zoals u deze ontvangt ook weer geretourneerd te worden. U zult altijd een 

waaier ontvangen die zich in een degelijke en representatieve staat bevind. Dit betekend zonder grote krassen of 

beschadigingen aan de houten lamellen, en een lederen bescherming aan de buitenzijde die niet gescheurd en of 

beschadigd is. Het is dan ook niet de bedoeling de houten lamellen uit de verpakking te halen en of te retourneren 

zonder de lederen bescherming of ontbrekende houten lamellen. Wanneer de bruikleen waaier niet in de staat terug 

komt waarin deze verstuurd is zijn wij genoodzaakt de kosten op de koper te herhalen. Wij zijn in dit geval niet verplicht 

u een kortingscode toe te sturen. Om discussie te voorkomen hebben wij van elke stalenwaaier een foto in ons archief 

ter referentie van ons verzonden product en de staat hiervan. 

 

• Wanneer men onze algemene voorwaarden accepteert bij de bestelling gaat men automatisch akkoord met 

bovenstaande voorwaarden. De voorwaarden staan vermeld in onze algemene voorwaarden onder artikel 15 

Voorwaarden stalenwaaier bruikleenservice. Onze algemene voorwaarden zijn altijd terug te vinden op onze webshop 

of kunnen op verzoek per post of digitaal in pdf vorm via email verzonden worden. 

 

 

 

 

 

  

 

www.eikentraprenovatie.com 

Erkstraat 92 hamont Belgie 

Mail: Info@eiken-traprenovatie.com 

Tel: +32 (0)485518570 

 

http://www.eikentraprenovatie.com/
mailto:Info@eiken-traprenovatie.com

