
DISCLAIMER
Deze website is met grote zorg samengesteld. Mochten er toch onjuistheden in voorkomen, dan stelt Oeteljee 
daarvoor geen aansprakelijkheid. Aan de in deze website opgenomen informatie en adviezen kunnen geen rechten 
worden ontleend. Prijzen en producten kunnen tussentijds wijzigen en bij boeking niet gelijk staan aan datgene wat 
er op deze site staat vermeld.

ALGEMEEN
Deze algemene voorwaarden m.b.t. de website Oeteljee.nl zijn van toepassing op alle leveringen. Door een 
bestelling te plaatsen stemt u in met de algemene leveringsvoorwaarden. 

Op de site staan artikelen welke zo goed mogelijk overeenkomen met de werkelijkheid. Kleuren kunnen altijd 
afwijken vanwege verfbaden en fotokwaliteit. Deze artikelen kunnen worden besteld. 

Ook kunnen producten worden gemaakt naar persoonlijke wens en voorkeur, ook als aanpassing van het voorbeeld. 
Mocht u zelf stoffen e.d. aanleveren dan is Oeteljee.nl niet aansprakelijk voor eventuele beschadigingen of 
tussentijdse aanpassingen welke nodig zijn om betreffend product zo goed mogelijk te kunnen vervaardigen.

Producten op bestelling worden gemaakt zodra de vooraf overeengekomen gehele betaling en getekende 
opdrachtbevestiging ontvangen is. De bestellingen worden verstuurd na volledige betaling. 

Wordt een op maat gemaakt of speciaal besteld artikel tussentijds geannuleerd dan wordt ten aller tijde 50% van de 
totaalkosten in rekening gebracht.

Bestelling van artikelen geschiedt via deze website digitaal per e-mail. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt u 
ook per e-mail een bevestiging. 

In geval van overmacht heeft Oeteljee.nl het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te 
schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, dit zal per e-mail of telefonisch aan 
de koper worden meegedeeld zonder dat Oeteljee.nl gehouden is tot enige schadevergoeding.

Alle prijzen op deze site zijn in euro`s en inclusief BTW. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten. De verzendkosten 
kunnen vooraf worden opgevraagd en zijn inzichtelijk op onze website terug te vinden onder de pagina 
verzendkosten.

Mocht het product toch niet bevallen dan is conform het herroepingsrecht retourzenden mogelijk. Producten die 
speciaal voor u zijn gemaakt (bijvoorbeeld naar uw eigen ontwerp) kunnen niet worden geretourneerd. Indien u geld 
terug wilt ontvangen, vermeldt dan uw bank/giro nummer, naam en woonplaats bij de bestelling die u terugstuurt. 
Het aankoopbedrag wordt dan teruggestort na ontvangst en beoordeling van de retourzending. Meer informatie over 
retourzenden of herroeping vindt u op onze pagina retourzenden / herroeping.

Verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant.

Oeteljee.nl is niet aansprakelijk voor beschadiging of vermissing van de bestelling tijdens de verzending. Alle 
producten worden onverzekerd verzonden, tenzij anders overeengekomen.

Oeteljee.nl geeft geen garantie op glitterstoffen/kleurechtheid en/of onjuist gewassen of verkeerd behandelde 
stoffen en producten.

Bij vragen, onduidelijkheden of problemen kunt u contact opnemen met Oeteljee:
Oeteljee
Orthen 48
5231XS 's-Hertogenbosch
Telefoon: 073-6908995
E-mail: info@oeteljee.nl
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