
                              LEVERINGS VOORWAARDEN                                 

Op al onze diensten en produkten gelden onze leverings voorwaarden.

Levering is altijd een streefdatum, daar wij afhankelijk zijn van 
transporteurs, zijn wij niet aansprakelijk voor wijzigingen van de 
afleverdatum.

Wij zijn niet verantwoordelijk, aansprakelijk te stellen voor vervolg 
schade na onze levering.Verwerkte produkten worden geacht te zijn 
goed gekeurd door de koper.

Dit betekend dat de koper geen enkele recht op reclamering meer heeft 
vanaf het moment dat de produkten in gebruik zijn genomen.

Omdat wij ook natuurprodukten leveren kan het voorkomen dat hierbij 
kleurverschil, maatverschil  en kwaliteitsverschil optreden, waarvoor wij
niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn. Kleurverschil, 
maatverschil en kwaliteitsverschil geven geen recht op reclamering.

Bestelde produkten, speciaal op order gemaakt voor een klant kunnen 
wij niet retour nemen.

Bestelde produkten die ter verzending klaar gemaakt zijn, of op 
transport zijn, kunnen niet meer worden geannuleerd.

Bij een klacht, wordt deze eerst voorgelegd aan de fabriek, indien 
produkten retour komen, dienen deze onbeschadigd retour te komen. 
Na beoordeling door onze fabriek kunnen produkten worden herleverd.

Bij een herlevering of nalevering kunnen produkten mee met de 
volgende zending. Aparte en speciale zendingen worden in rekening 
gebracht.



Na goedkeuring van de offerte , inclusief de bijgeleverde 
leveringsvoorwaarden in PDF vorm, zal de klant een bedrag 
aanbetalen zoals vermeld op de offerte.
Na levering van het produkt zal de klant het restant van het totale 
bedrag overmaken binnen 7 dagen.

De eigendom van de produkten, evenals het risico van beschadiging 
van de produkten gaat over op de koper na de levering. De levering 
vindt plaats op het moment dat de verkoper de produkten op het 
opgegeven adres door de klant heeft afgelevert.

Bij geconstateerde schade bij aflevering dient de klant een foto te 
maken en deze digitaal op te sturen naar Emstee-Fincalife. Deze foto 
inclusief motivatie dient binnen 24 uur te zijn toegestuurd naar 
Emstee-Fincalife.

Emstee-Fincalife moet op de hoogte worden gesteld, indien onze 
produkten moeten worden toegevoegd aan een bestaande vloer, dak 
gevel. 
Wordt Emstee-Fincalife hiervan niet op de hoogte gebracht, is zij niet 
aansprakelijk voor kleur verschil,maat verschil, kwaliteits verschil in 
combinatie met de al reeds bestaande vloer.
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