Algemene Voorwaarden
Op deze pagina staan de Algemene Voorwaarden vermeld. Deze zijn bedoeld om beide
partijen te beschermen. Mocht je vragen, opmerkingen of suggesties hebben met betrekking
tot onze website of artikelen, stuur dan een e-mail naar info@homestyle10.nl.
Bij HomeStyle10 winkelt u eigenlijk net als in een gewone winkel. U kunt de foto’s van de
artikelen bekijken en de gewenste artikelen in de winkelwagen plaatsen. Wanneer u klaar
bent met winkelen, geeft u uw naam- en adresgegevens op. U rekent de gekozen artikelen af
door te betalen via iDeal of vooruitbetaling. Wanneer u op “akkoord” klikt is de bestelling
afgerond en is de koopovereenkomst gesloten. HomeStyle10 zal de bestelling in
behandeling nemen. Een bevestiging van uw bestelling versturen wij per e-mail.
De leverings- en betalingscondities zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en
overeenkomsten. Wanneer u een bestelling plaatst, geeft u aan akkoord te gaan met de
Algemene Voorwaarden van HomeStyle10. Op alle overeenkomsten gesloten met
HomeStyle10 is Nederlands Recht van toepassing.
Levertijden
We streven er naar uw bestelling binnen 1 tot 3 werkdagen te verzenden tenzij anders bij de
artikelomschrijving aangegeven. Wij gaan over tot verzending nadat de betaling op onze
rekening is bijgeschreven. Zodra uw bestelling wordt verzonden ontvangt u van ons een mail
zodat u weet wanneer u het kunt verwachten. Alle producten zijn in principe uit voorraad
leverbaar tenzij anders aangegeven. Indien producten onverhoopt (tijdelijk) niet leverbaar
zijn wordt de klant hiervan op de hoogte gebracht. HomeStyle10 is niet aansprakelijk voor
overschrijding van de aangegeven levertijden of beschadiging of verlies van TNT.
Prijzen
De vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten / bezorgkosten. De
genoemde prijzen zijn voorbehouden van eventuele typefouten en prijswijzigingen. De
producten worden geleverd aan de prijs die geldt op de besteldatum. Mocht de prijs worden
aangepast op de dag van de bestelling wordt de klant hiervan op de hoogte gebracht
alvorens er tot verzending wordt overgegaan.
Verzendkosten
Alle producten worden verzonden via TNT Post. HomeStyle10 is niet aansprakelijk voor
eventuele schade aan de producten tijdens het transport. Wel zorgen we er uiteraard voor
dat de artikelen zeer zorgvuldig en goed beschermd worden verpakt.
Betaling
U kunt bij ons op de volgende manieren betalen:
- iDeal
- overboeking per bank
- contant bij afhalen.
Bij een bestelling waarbij betaald wordt door middel van iDeal wordt de bestelling na
maximaal drie werkdagen na ontvangst van de betaling verzonden.
Wanneer u gebruik maakt van een overboeking per bank reserveren wij de artikelen zeven
dagen. Mocht de betaling na de zevende dag nog niet zijn ontvangen, dan komt de

reservering te vervallen. De bestelling wordt na ontvangst van de betaling na maximaal drie
werkdagen verzonden.
Retourneren
Bent u onverhoopt toch niet helemaal tevreden?
Producten kunnen geretourneerd worden. De verzendkosten zijn dan voor uw rekening. De
producten mogen niet beschadigd, gebruikt of gewassen zijn. De originele verpakking moet
ook onbeschadigd mee retour gezonden worden. Retournering dient binnen 7 dagen te
geschieden. Stuur een email aan info@homestyle10.nl met de aankondiging dat u iets retour
gaat sturen en met de reden waarom. De retourzending dient voorzien te zijn van een
(kopie)factuur. Zodra het product intact retour is ontvangen, wordt het bedrag teruggestort.
Aanbiedingsartikelen en speciaal voor u bestelde artikelen mogen niet worden geruild.
Kleuren
HomeStyle10 streeft er naar om de foto’s wat betreft kleur zo goed mogelijk te laten
overeenkomen met de werkelijke kleuren van het artikel. Echter is het mogelijk dat kleuren
op uw beeldscherm er net iets anders uitzien dan de werkelijkheid.
Tik-, zet- of drukfouten
HomeStyle10 is niet aansprakelijk voor eventuele tik-, zet- of drukfouten waardoor
onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs wordt vermeld. Indien dit zich voordoet, zal de prijs
worden aangepast. In geval van een lopende order informeren wij u hierover per e-mail.
Privacy
HomeStyle10 houdt uw gegevens privé. Persoonlijke gegevens worden gebruikt voor het
uitvoeren en afhandelen van bestellingen en, indien u zich hiervoor heeft aangemeld, het
verzenden van de nieuwsbrief. HomeStyle10 hanteert bij het gebruik van uw persoonlijke
gegevens de desbetreffende wetgeving.
Schade aan materieel
HomeStyle10 is niet verantwoordelijk voor schade aan materieel, die het resultaat is van
verkeerd gebruik van de producten.
Overmacht
Indien gehinderd door overmacht heeft HomeStyle10 het recht om, naar eigen keuze, de
uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke
tussenkomst te ontbinden. HomeStyle10 zal u dit schriftelijk meedelen en is in geval van
overmacht niet verplicht tot het uitkeren van enige schadevergoeding, tenzij dit in de
gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar
zou zijn.
Links
Het is mogelijk dat HomeStyle10 op haar website links opneemt naar andere websites die
mogelijk interessant of informatief kunnen zijn. HomeStyle10 is niet verantwoordelijk voor de
inhoud van de websites waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat er van kan worden
gemaakt.
Tekst- of beeldmateriaal
Het is niet toegestaan enig tekst- of beeldmateriaal over te nemen, te publiceren en/of
anderszins te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HomeStyle10.

