
ALGEMENE VOORWAARDEN ELEMENTS BRIDAL BY MARIAN


Toepassing 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op koopovereenkomsten en op overeenkomsten tot het 
maken c.q. vermaken van bruidsmode en/of maatwerk-artikelen, die worden gesloten tussen een 
ondernemer en een consument.

Identiteit van de ondernemer

Elements bridal by Marian

Pr. Kennedystraat 7

5321 TH Hedel

Bezoekadres voor pasafspraken: 

Doejenburg 202p

4321 HR Maurik

Telefoonnummer: 06-13027536 E-mailadres: info@elementsbridal.nl KvK-nummer: 54907284

BTW-nummer: 169869581B03


Offertes 
Offertes hebben een geldigheidsduur van een maand, te rekenen vanaf de datum zoals vermeld 
op de offerte.


Prijzen

De prijzen van de ready-to-wear trouwjurken zijn inclusief het exact op maat maken door een 
coupeuse. Extra aanpassingen en toevoegingen aan de trouwjurk die geen invloed hebben op het 
op maat maken van de jurk (zoals zakken, knoopjes, aangepaste halslijn) worden tegen een van te 
voren afgesproken meerprijs verwerkt. Indien er onverwacht extra kosten voor het vermaken van 
de trouwjurk zijn (bijvoorbeeld als gevolg van nieuwe gewenste aanpassingen of zwangerschap 
van de consument), komen deze kosten geheel voor rekening van de consument.

De prijzen van de custom-made trouwjurken worden vooraf in een offerte vastgesteld. De jurk 
zoals overeengekomen in de offerte wordt voor de prijs in de offerte geleverd. Indien in de loop 
van het proces de wensen van de consument betreffende de jurk worden gewijzigd en er 
aanpassingen aan het model en/of stofkeuze worden gedaan, zal de prijs van de jurk in overleg 
worden aangepast.


Betalen 
Betaling geschied in 2 termijnen: 50% bij het aangaan van de overeenkomst en 50% bij 
aflevering. Je ontvangt hiervoor twee aparte facturen.

Elements bridal accepteert bank-overschrijvingen.

Ruilen

Alle trouwjurken en bruidsaccessoires die Elements bridal verkoopt, worden speciaal besteld en/
of gemaakt voor de bruid die hem koopt. Aankopen kunnen niet worden geruild.


Annuleren 
Annulering van de koopovereenkomst of overeenkomst tot het maken c.q. vermaken van 
bruidsmode en/of maatwerk-artikelen, komt geheel voor rekening van de consument.

De consument moet aan zijn verplichting voldoen zoals die is aangegaan in de koopovereenkomst 
met de ondernemer.

Indien door overmacht van de ondernemer (brand, diefstal, ziekteproces of blessure van 
ondernemer langer dan 1 maand, leveringsproblemen met de leverancier) niet aan de 
koopovereenkomst kan worden voldaan, kan deze door de ondernemer geannuleerd worden. De 
ondernemer zal de reeds voldane betaling door de consument retourneren. De ondernemer kan 
maximaal aansprakelijk worden gesteld voor het reeds voldane factuurbedrag en is niet gehouden 
- uit welke hoofde ook - tot vergoeding van andere kosten of schade.


Eigendomsrecht en recht van retentie 
De consument wordt pas eigenaar van het gekochte als hij de volledige koopprijs heeft voldaan. 
De ondernemer kan het recht van retentie (terughouding) uitoefenen, wanneer de consument 
tekortschiet in de voldoening van de betaling.




Leveringstermijn 
Aflevering geschied op het moment dat de ondernemer de consument in het bezit stelt van de 
gekochte bruidsmode en/of maatwerk-artikelen.

Bij het aangaan van de koopovereenkomst wordt een leveringstermijn vastgesteld. Bij 
overschrijding van de leveringstermijn, heeft de ondernemer maximaal een maand om alsnog tot 
aflevering over te gaan. Gaat de ondernemer binnen deze termijn niet tot aflevering over, dan 
heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden.


Garanties 
De ondernemer zorgt ervoor dat de geleverde bruidsmode en/of maatwerk-artikelen 
beantwoorden aan de overeenkomst en in onbeschadigde staat verkeren. De ondernemer is niet 
verantwoordelijk voor schade, in welke vorm dan ook, die is ontstaan na oplevering van de 
artikelen.


Geschillen 
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Elements bridal partij is, is uitsluitend Nederlands recht van 
toepassing. Elements bridal en de consument zullen pas een hoger beroep doen op de rechter, 
nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


Contact 
Heb je naar aanleiding van wat je gelezen hebt vragen, stuur dan een e-mail naar 
info@elementsbridal.nl
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