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De voorwaarden zijn van toepassing op iedere bestelling via http://www.atelier-af.nl
Bedrijfsgegevens
atelier AF! (ook wel te noemen AF!)
eigenaar A.F Poulisse
Andreasplein 100 1058 GD Amsterdam
kvk: 34296528 btw: NL132888397.B01
Iban: NL75ABNA0618317465 t.n.v. AF Poulisse te Amsterdam
tel nr: +31 (0)6 41403443 of +31(0)6 24630474
info@atelier-af.nl
Produkten
Een kinderschort van atelier AF! is gemaakt van tweedehands overhemd. Elk kinderschort is dus
uniek. De schorten zijn handgemaakt.
Bestelling
De kinderschorten kunnen besteld worden via de webshop van atelier AF! op www.atelier-af.nl
Let op dat de getoonde kleuren op het scherm kunnen afwijken van de werkelijke kleuren van de
produkten.
De prijzen zijn in euro’s en zijn incl. 21% btw en excl. verzendkosten.
De vermelde prijzen zijn onder voorbehoud. Na de bestelling ontvangt u een automatische
orderbevestiging via e-mail.
Custom made producten kunnen worden besteld door een mail te sturen naar info@atelier-af.nl
Betaling
Betaling kan alleen plaatsvinden door bankoverschrijving vooraf aan verzending.
U wordt verzocht om het verschuldigde bedrag incl. verzendkosten binnen 3 dagen over te maken op
rekeningnummer/ Iban: NL75ABNA0618317465 t.n.v. AF Poulisse te Amsterdam. Indien de betaling
niet binnen 7 dagen ontvangen is door atelier AF! zal de bestelling vervallen en zullen de produkten
opnieuw worden aangeboden in de webshop.
Voor betaling buiten Nederland heeft u de volgende informatie nodig:
EU BAN / IBAN: NL 75 ABNA 0618317465
BIC / SWIFF : ABNANL2A
Levering
Na ontvangst van de betaling wordt de bestelling binnen 3 werkdagen verzonden.
Let op, dit geldt niet voor een custom made produkt. Over de leveringstermijn* wordt van tevoren met
de afnemer overeenstemming bereikt. *Meestal binnen 2 weken, maximaal 4 weken na ontvangst van
overhemd en betaling.
Het moment dat u de produkten daadwerkelijk in huis heeft, hangt af van de leveringstermijn
(overkomstduur) van Postnl en deze verschilt per locatie. atelier AF! is niet aansprakelijk voor het
eventuele kwijtraken/ beschadigen van post of pakket verzonden door Postnl (of elk ander postbedrijf).
atelier AF! behoudt het recht om de afgesproken leveringstermijn aan te passen indien er zich ernstige
bedrijfsstoringen voordoen bij zowel AF! als bij haar toeleveranciers.
Verzenden
De produkten kunnen verstuurd worden per brievenbuspost of met een pakket, via Postnl.
Voor het verzenden buiten de EU neemt u contact op met atelier AF! Indien de bestelling al heeft
plaatsgevonden heeft AF! het recht om deze te wijzigen en de juiste verzendkosten in rekening te
brengen.
atelier AF! is niet aansprakelijk voor het eventuele kwijtraken/ beschadigen van post of pakket
verzonden door Postnl, of elke andere post-maatschappij.
Ophalen
AF! biedt de mogelijkheid om de bestelling op afspraak op te halen. Neem contact op met AF! om een
afspraak te maken.

Retourneren
U heeft het recht om een artikel te retourneren binnen 7 werkdagen. De verzendkosten zijn voor uw
rekening. Alleen onbeschadigde artikelen worden geaccepteerd. Na ontvangst zal atelier AF! het
bedrag binnen 7 werkdagen terug storten. AF! stelt het op prijs als u mailt dat u een artikel gaat
retourneren. Gelieve daarbij de reden op te geven; wellicht kunnen we gezamenlijk tot een oplossing
komen. Custom made producten worden niet retour genomen. Indien u niet tevreden bent, laat het
ons weten. Dan kunnen we samen tot een oplossing komen.
Wassen
De overhemden en gebruikte stoffen zijn gewassen voor de verwerking tot kinderkleding.
De producten kunnen gewassen worden op 40 graden. Vergeet niet het naamkaartje uit het plasticje
te verwijderen alvorens u het gaat wassen! Let bij het strijken erop dat u met het strijkijzer niet te dicht
in de buurt komt van het plasticje, anders smelt het!
Handgemaakt
Aangezien de kinderschorten handgemaakt zijn, kan de afwerking ervan afwijken van u gewend bent
van kleding uit de winkel. Let altijd goed op of alle onderdelen (knopen, linten e.d) nog goed vast
zitten. Mocht dit niet het geval zijn, verwijder deze dan onmiddellijk en vraag eventueel AF! om advies.
De produkten van AF! zijn niet geschikt voor kinderen onder de 2 jaar.
Bescherming
De kinderschorten zijn gemaakt van tweedehands overhemden en hebben geen verdere bewerking
ondergaan. Het kinderschort biedt geen garantie voor het schoon blijven van de kleding die eronder
wordt gedragen.
Overmacht
atelier AF! is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe
gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ernstige
bedrijfsstoringen bij AF! en transportstagnatie.
Aansprakelijk
atelier AF! is niet aansprakelijk voor de verzending via Postnl (en andere postbedrijven).
De inhoud van de site van atelier AF! is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. AF! kan echter
niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. AF! is niet aansprakelijk voor de
gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.
AF! is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde
verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs zo spoedig
mogelijk worden aangepast.
AF! kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van
beeldscherminstellingen.
Privacy
Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder toestemming van de klant. AF!
gebruikt klantgegevens ten behoeve van het verwerken van de bestellingen en evt. voor het versturen
van mailings. U kunt altijd en mail sturen aan AF! met het verzoek om van de mailingslijst afgehaald te
worden of uit het klantenbestand verwijderd te worden. AF! zal dit verzoek altijd honoreren.
Intellectueel eigendom
atelier AF! behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de
auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Niets van de website http://www.atelier-af.nl &
http://www.atelieraf.nl mag worden overgenomen zonder toestemming van de eigenaar, A.F Poulisse.
Indien u tekst en beeld wilt gebruiken voor media-doeleinden kunt u een mail sturen naar info@atelieraf.nl
Toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij atelier AF! partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing,
ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of
indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
Partijen zullen eerst beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een
geschil in onderling overleg te beslechten.

