
1 Algemeen
Opdracht bij afhalen graag contant betalen.
Of ter plaatse via tikkie.
Pinnen is niet mogelijk.
Prijswijzigingen voorbehouden.
Kleuren kunnen iets afwijken van de foto.
Het copyright van onze geboorteborden ligt bij Airbrush-Design-Peetje. Alle rechten voorbehouden.
Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of 
openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of 
worden na geschilderd op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jansen-
Geboorteborden 

2 Verkoop
Het kopen/bestellen van een opdracht gaat als volgt;
Bij een bestelling van een opdracht kan er een aanbetaling worden gevraagd van de helft van het aankoopbedrag.
Die overgemaakt dient te worden via mijn bankrekening.
Als ik geen aanbetaling heb ontvangen kan ik nog niet aan 
het maken van een bestelde opdracht beginnen.
Dit i.v.m. als ik een persoonlijk item moet airbrushen ik er 
zeker van wil zijn dat de opdracht ook daadwerkelijk wordt afgehaald/ betaald.

Opdrachten worden afhankelijk van de drukte binnen 3 weken gemaakt!!
Spoedopdrachten die binnen 1 week klaar moeten zijn reken ik 25 euro extra voor.
Spoedopdrachten die binnen 2 weken klaar moeten zijn reken ik 20 euro extra voor.
Zodra een opdracht klaar is wordt u meteen op de hoogte gesteld dat de opdracht afgehaald kan worden.
 
Als er een bestelling is geplaatst kan het niet meer terug gedraaid worden. 
Er word ook niet geruild.

Ik maak geen geboorteborden voor verhuurbedrijven 
dit omdat ik iets unieks wil bieden!!!

Ik kan niet garant staan voor de duurzaamheid van een geboortebord ondanks dat ik de borden lak met een goede 
buitenlak.
Overigens heb ik hier nog geen klachten over gehad!
Ik gebruik voor de borden multiplex hout voor buiten gebruik!

3 Afhalen of verzenden.

U kunt de bestelling bij mij afhalen na een telefoontje van mijn kant dat uw bestelling klaar staat!

Heeft u een geboortebord van 80 cm besteld en/of een los naambordje 
dan kan het ook bezorgd worden met post.nl dit word verzekerd verzonden. 
De kosten hiervoor zijn € 10,- Let op!! palen kunnen niet verzonden worden!
Wilt u het toch door mij zelf bezorgt hebben? 
Dan reken ik € 0,30 per km heen en terug. 
Dit bereken ik met de routeplanner van de ANWB.
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