
 

 

VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN WEBSHOP 

BESTELLINGEN 

Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de algemene voorwaarden akkoord gaat. Voor 

misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en 

mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het 

verkeer tussen u en Straight Interior Design, dan wel tussen Straight Interior Design en derden - voor 

zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Straight Interior Design is Straight Interior Design 

niet aansprakelijk, behoudens er sprake mocht zijn van opzet dan wel grove schuld aan de zijde van 

Straight Interior Design.. 

LEVERING 

Straight Interior Design zal al het mogelijke doen om geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk 

uit te leveren, waarbij Straight Interior Design er naar streeft om bestellingen van artikelen op 

werkdagen, binnen 3 tot 5 werkdagen te verzenden, mits deze op voorraad zijn. 

Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de 

bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de 

leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst 

gestand laat. 

TRANSPORTSCHADE 

Bij constatering van transportschade of ondeugdelijk functioneren van de gekochte artikelen, dient 

zulks binnen 48 uur schriftelijk gemeld te worden aan Straight Interior Design. 

PRIJZEN 

De verkoopprijzen zoals vermeld zijn in Euro, inclusief BTW, exclusief (eventuele) verzendkosten en 

gelden enkel binnen Nederland. Eventuele prijswijzigingen zijn voorbehouden. 

VERZENDKOSTEN 

Verzendkosten worden per product gelijk berekend bij afrekenen bestelling. 

BETALINGEN 

Betaling kan via Betaling bij overschrijving of  i-Deal. Bij betaling bij overschrijving wordt de bestelling 

verzonden zodra Straight Interior Design het te betalen bedrag binnen heeft gekregen. 

 

 

 



 

EIGENDOMSVOORBEHOUD 

De eigendom van de geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen hij op grond van 

enige overeenkomst verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds 

op het moment van aflevering over op de klant. 

GELDIGHEID / TOEPASSELIJKHEID 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en 

overeenkomsten via de web-shop van Straight Interior Design. 

Aanvullend gelden onze algemeen. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een 

bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. Van hetgeen in deze 

voorwaarden is bepaald kan slechts schriftelijk worden afgeweken, waarbij de overige bepalingen 

onverkort van kracht blijven. 
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