
 

 

 

 

               Algemene voorwaarden voor het bestellen van accessoires op kleur (kleurservice) 

• Bij het afnemen van accessoires op kleur is het belangrijk om te weten dat wij deze artikelen speciaal voor u 

produceren, Deze artikelen kunt u dan ook niet retourneren. 

 

• Wij zijn niet in de mogelijkheid de sortering van het hout te bepalen. De foto’s op onze webshop zijn ter indicatie van 

het te ontvangen product. Het is goed om te weten dat elk item uniek is en wij uw producten zorgvuldig uitzoeken. Wij 

adviseren u bij gebruik van de kleurservice een extra item mee te nemen in uw bestelling. Stel dat u een foutje maakt 

bij het plaatsen van uw product kan het zijn  dat bij een nabestelling de sortering en daarmee de kleur kan afwijken van 

uw eerdere bestelling. 

 

• Bij het bestellen van producten met kleurservice via onze webshop bent u zelf verantwoordelijk voor de aantallen en de 

geselecteerde kleuren. Wanneer de producten besteld zijn en daarbij ook de kleur kan men deze order niet meer 

wijzigen, tenzij in overleg besproken. Deze communicatie zal altijd via mail gaan en worden bevestigd bij eventuele 

aanpassingen, LET OP! Wanneer wij uw bestelling hebben verwerkt kunt u deze niet meer wijzigen of aanpassen. U 

kunt ons contacteren via ons contactformulier op www.eiken-traprenovatie.com 

 

• De getoonde kleuren zijn voorbeelden van gekleurde Hardwasolie 2K op eiken rustiek. De uitstraling en daarmee het 

eindresultaat is sterk afhankelijk van het soort hout, de sortering en de voorbehandeling ervan. Omdat hout een 

natuurproduct is kunnen deze kleuren afwijken van de producten die u ontvangt. Eiken-traprenovatie.com is daarom 

niet verantwoordelijk voor enige kleur afwijkingen of hout sorteringen. Daarom adviseren wij u met klem vooraf een 

test uit te voeren om de kleur en het gewenste resultaat te bepalen. 

 

• Wanneer u producten besteld met kleurservice kan het zijn dat de levertijd langer wordt dan aangegeven op onze 

webshop. Als dit het geval is zullen wij u altijd contacteren via mail of per telefoon. 

 

• Door het aanbrengen van olie aan de buitenzijde van het paneel kan het zijn dat het hout gaat werken. Wij raden u 

daarom aan bij ontvangst van uw producten deze zo snel mogelijk te verwerken. Een door ons toelaatbare marge 

bedraagt 5mm op een dubbel paneel en 3mm op een enkel paneel. LET OP!! Bij het opslaan van producten op een 

onjuiste manier en locatie kan het zijn dat het hout krimpt of uitzet buiten deze marges. Wij zijn dan niet verplicht deze 

producten retour te nemen of te vergoeden. Onze producten worden altijd gecontroleerd op bovenstaande marge’s 

voor verzending. 

 

• 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 16 

Voorwaarden kleurservice. 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.eiken-traprenovatie.com 

Erkstraat 92 hamont Belgie 

Mail: Info@eiken-traprenovatie.com 

Tel: +32 (0)485518570 
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