
De algemene voorwaarden die gelden bij Brink-stalen-deuren

Wij zorgen voor een correcte afhandeling en degelijke verzending met eigen transport naar de klant toe. Wij zijn een 
stalen deuren fabrikant met kleine showroom grenzend aan de werkplaats., stalen deuren bezichtigen en eventueel 
ophalen is mogelijk op afspraak maar geschied ten allen tijde op eigen risico.
Wij hebben een werkplaats in Etten-Leur waar wij al onze Stalen Deuren en Wanden in eigen beheer op maat 
vervaardigen.

Onze vestiging gegevens zijn:
Brink-stalen-deuren

Mon plaisir 102C
4879AT Etten-Leur 

Telefonische zijn we bereikbaar op 0610141032
Mochten we gezien het lawaai van onze machines de telefoon niet horen dan proberen we ten alle tijden zo spoedig 
mogelijk terug te bellen 
Een e-mail sturen is ook altijd mogelijk.
Ons e-mail adres is : info@brink-stalen-deuren.nl

Wij staan ingeschreven bij Kamer van Koophandel te Breda met KVK nummer 68625529

BTW nummer : 20: 2085.50.161.B.02

Artikel 1 Toepasselijkheid

Op alle bestellingen en overeenkomsten van Brink-stalen-deuren zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Het plaatsen van een bestelling houdt in dat u deze algemene voorwaarden aanvaardt.

Er kan alleen schriftelijk worden afgeweken van deze voorwaarden hierbij dient de klant op de hoogte gebracht te 
worden.

Artikel 2 Overeenkomsten

Alle aanbiedingen van Brink-stalen-deuren zijn vrijblijvend. We behouden ons het recht om prijzen te wijzigen als dat 
op grond van wettelijke eisen noodzakelijk is.

Een bestelling (overeenkomst) komt pas tot stand na acceptatie door Brink-stalen-deuren, tevens zijn wij gerechtigd 
om bestellingen te weigeren of bepaalde voorwaarden aan de levering te binden. Indien een bestelling niet wordt 
geacepteerd door Brink-stalen-deuren, dan zullen wij binnen 24 tot maximum 48 uur hiervan de klant op de hoogte 
te brengen met geldige reden.
Artikel 3 Prijzen, Betaling en Verzending.

Alle vermelde prijzen in de webshop worden getoond inclusief BTW en incl verzendkosten door onze eigen vervoer 
service.

Gezien wij al onze producten zelf op maat maken hanteren wij een aanbetaling van 25%
De aanbetaling geschied per mobiele pin bij het inmeten van onze producten. 
De restbetaling geschied dmv mobiele pin bij oplevering of aflevering van onze producten. 
Verder hebben wij ook de optie voor vooruit betaling.

Omdat wij alleen maatwerk producten maken is er GEEN herroepingsrecht van toepassing, dit gezien dat alles 
speciaal gemaakt wordt op wensen van de klant en wij daardoor het object niet opnieuw kunnen aanbieden voor de 
verkoop. Dit geldt voor al onze producten omdat wij geen voorraad hebben van onze producten en alles naar wens 
en maat van de klant gemaakt wordt.

Zodra de producten klaar staan voor levering of plaatsing nemen wij contact met u op voor het maken van een 
afspraak.

Rekeninggegevens van Brink-stalen-deuren zijn hieronder vermeld.

NL90RABO.0318.0137.11 TNV Brink-Stalen Deuren onder vermelding van factuur/ordernummer.
Artikel 4 Levering

Zodra uw product klaar staat voor levering nemen wij contact met u op , de leveringstijden zijn indicatief en kunnen 

Algemene voorwaarden - v6
Brink-Stalen-Deuren 23-02-2019
 

1 of 2



wij geen invloed op uitoefenen De overschrijding van een leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding 
of ontbinding van de overeenkomst. Mits dat aantoonbaar is dat de levering niet meer wordt geleverdt binnen een 
redelijke termijn heeft u het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5 Overdracht eigendomsrechten

Eigendom van de bestelde producten gaan pas over als de factuur is voldaan. 

Artikel 6 U dient alle eigendomsrechten welke door Brink-stalen-deuren geleverdt worden geheel en 
onvoorwaardelijke te respecteren.

Artikel 7 U heeft de verplichting om na aflevering de geleverde producten te bekijken of ze voldoen aan de 
omschrijving. Als dit niet het geval is dan dient u Brink-stalen-deuren hiervan spoedig in kennis te stellen. Met een 
uiterlijke termijn van 5 werkdagen na aflevering. Schriftelijk of via de mail gemotiveerd kennis te geven.

Indien wij vaststellen dat het product niet voldoet aan de kwaliteit die u van ons mag verwachten.
Gaan wij zorgen om tot een goede oplossing te komen gezien ons kwaliteits streven hoog ligt 
En u van ons mag verwachten dat er een degelijk en kwalitatief hoogwaardig product gelevert wordt.

Indien tijdens de verzending het product beschadigd is geraakt nemen wij het product retour mee naar onze 
werkpaats en zal later in overleg met de klant een onbeschadigd product gelevert worden of eventueele gebreken 
hersteld worden.

Artikel 8 Communicatie

Brink-stalen-deuren communiceert per mail en telefoon of met whats-app met de klant, mocht er onverhoopt met de 
bestelling iets niet kloppen dan communiceren wij dit per mail . Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen van de 
levering door derden 

Artikel 9 Overmacht

Onder overmacht is te verstaan iedere terkortkoming die niet aan Brink-stalen-deuren aan te rekenen is.

Artikel 10. garantie.
op al onze producten garanderen wij een volledige garantie periode van 1 jaar met uitzondering van glasbreuk.

Artikel 11 Overige

Indien u aan Brink-stalen-deuren schriftelijk per email opgave doet van een adres, is Brink-stalen-deuren gerechtigd 
aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Brink-stalen-deuren schriftelijk per email opgave doet van 
een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. U dient hierbij rekening te houden dat uw 
gegevens actueel en correct zijn.
Brink-stalen-deuren heeft het recht om voor de aflevering gebruik van derden te maken.

Verder zal Brink-stalen-deuren zorgvuldig omgaan met uw privacy gevoelige gegevens, wij zullen nooit deze 
gegevens doorgeven aan anderen mist dat het gerechtelijk of wettelijk geeist wordt. Uw gegevens worden alleen 
gebruikt voor de order en verzending. Dit betreft alleen uw Naam en Adresgegevens.
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