
Algemene voorwaarden

Onze meubelen kun je(vooraf) komen bekijken in Assen. Wij leveren veelal gebruikte en doorleefde meubelen en 
artikelen. Wat betreft de meubelen zijn deze over het algemeen vrij van houtworm, maar wij kunnen niet garanderen 
dat ze 100% houtwormvrij zijn. Onder invloed van vocht en warmte kan hout gaan werken, voor deze natuurlijke 
werking zijn wij niet aansprakelijk. Veel artikelen in onze webwinkel zijn brocante, d.w.z. in veelal doorleefde staat. 
Hiermee dient rekening gehouden te worden. Bijna alle artikelen zijn 2e hands, en kunnen daardoor slijtage en/of 
kleine beschadigingen vertonen. Waar mogelijk wordt hier melding van gemaakt, echter kan hier geen aanspraak op 
gemaakt worden.
Prijzen
Alle prijzen in de webwinkel zijn in Euro's. Prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en/of drukfouten. 
Afhalen/verzenden/verpakkingen
De meubelen die niet via de post verzonden kunnen worden dienen afgehaald te worden op onderstaand adres. 
Momenteel beschikken wij niet over middelen om ze te bezorgen. 
Voor de overige artikelen doen wij ons best ze binnen 48 uur nadat de betaling is ontvangen te versturen.
Wij rekenen geen kosten voor de verpakking, maar daarom zullen wij gebruik maken van '2e handse' dozen en 
verpakkingsmateriaal. Hierbij zullen wij ons uiterste best doen je bestelling heelhuids over te laten komen.
Voor pakketpost via PostNL hanteren wij de volgende prijzen:
tot 10 kg: EUR 6,50
van 10-30 kg: EUR 12,50
Brievenbuspost tot 250 gr : EUR 3,95
Voor Belgie en Duitsland: EUR 12,00 tot 10 kg. 
Voor verzending naar andere landen zijn de kosten op te vragen.
Voor retourzendingen geldt dat de verzendkosten voor de koper zijn. 
Voor beschadigingen tijdens het transport zijn wij niet verantwoordelijk, en nemen deze goederen niet retour. Voor 
verloren geraakte verzendingen zijn wij niet verantwoordelijk.
Betalingen
Bij het afhalen van meubelen en artikelen kun je ter plekke contant betalen, je kunt bij ons niet pinnen.
Bestellingen via de webwinkel kunnen via Ideal betaald worden, of via vooruitbetaling, waarbij wij de bestelling 
verzenden nadat wij de betaling hebben ontvangen.
Voor een meubel die wij in opdracht in een specifieke kleur leveren vragen wij een kleine vooruitbetaling. Dit geldt 
ook voor een meubelstuk wat wij moeten reserveren. Een vooruitbetaling wordt niet terugbetaald, en verplicht je het 
meubelstuk af te nemen. In het geval van afhalen van meubelen en andere artikelen ga je akkoord met de algemene 
voorwaarden.
Retourneren
Via de webwinkel bestelde artikelen (behalve meubelen) kun je binnen 7 dagen na ontvangst retourneren. 
Afgehaalde en vervoerde meubelen nemen wij niet retour. Retourneringen moeten schriftelijk aangemeld worden via 
Email. Het artikel dient goed verpakt en onbeschadigd retour te komen. Beschadigde artikelen worden niet retour 
genomen. Retourkosten zijn voor de koper. 
Aansprakelijkheid
The New Beginnings is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is door gebruik van onze artikelen,en voor schade 
of beschadigingen na ontvangst van de goederen.
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