
Algemene voorwaarden Mark Wilbrink Interieurs 
 

Algemene voorwaarden MW Interieurs: 
  

-        MW Interieurs start met het maken van het meubel/keuken na definitief akkoord 
op de offerte (ondertekend retour) en  ontvangst van het eerste termijn. 

-        MW Interieurs komt inmeten op het moment dat de ruimte waar het 
meubel/keuken komt stuc klaar is en eventuele nissen staan. 

-        Indien de definitieve vloer nog niet aanwezig is stelt MW Interieurs zich niet 
aansprakelijk mochten de doorgegeven maten van de vloer achteraf niet kloppen 
en hierdoor een verschil optreedt. 

-        MW Interieurs start met het plaatsen van het meubel/keuken op het moment 
dat alles in de ruimte klaar is. D.w.z. de schilder, elektricien, loodgieter enz. 
moeten allemaal klaar zijn en de vloer waarop het meubel/keuken komt moet erin 
liggen. Eerder plaatst MW Interieurs het meubel/keuken niet. 

-        Loodgieterswerkzaamheden en elektriciteit werkzaamheden behoren niet tot de 
werkzaamheden van MW Interieurs tenzij anders afgesproken en  hier een 
meerprijs voor is berekend. 

-        MW Interieurs hanteert speciale onderhoudsvoorschriften voor betonnen 
bladen en stelt zich niet aansprakelijk voor mogelijke gebreken hieraan als gevolg 
van niet naleven van de onderhoudsvoorschriften. 

-        MW Interieurs hanteert na inmeten, akkoord en ontvangst van het eerste 
termijn een levertijd van 8 weken. 

-        MW Interieurs maakt in overleg met de klant een afspraak voor het plaatsen 
van het meubel. Indien deze afspraak verzet wordt door de klant of wanneer de 
ruimte nog niet geschikt is voor plaatsing maakt MW Interieurs een nieuwe 
afspraak voor plaatsing op een moment dat het uitkomt voor MW Interieurs. Dit 
om andere afspraken niet in de weg te zitten. 

-        MW Interieurs hanteert een termijn van 2 weken na akkoord van de offerte, 
voor mogelijke aanpassingen betreft afwerking en indeling. Hierna is dit niet meer 
mogelijk i.v.m. starten van het meubel/keuken. 

-        Na akkoord van de offerte kunnen in overleg wijzigingen worden toegevoegd 
voor bijvoorbeeld verlichting of andere opties welke eerder niet zijn opgenomen in 
de offerte. MW Interieurs hanteert hier een meerprijs voor. 

-        Indien er aanpassingen gedaan moeten worden door onvoorziene 
omstandigheden welke niet binnen 2 weken na akkoord zijn doorgegeven, 
hanteert MW Interieurs hier een meerprijs voor. 

-        MW Interieurs stelt zich niet aansprakelijk voor kleine kleurverschillen in 
afwerking. Doordat hout een natuurproduct en elke meubelplaat verschillend is, 
kan dit in lichte mate voorkomen. 

  
  
 


