
Algemene Voorwaarden 
MDH Tailor & Fashion

Artikel 1 – Definities

1. Algemene voorwaarden hierna te noemen voorwaarden. Op alle vermakingen en/of nieuw 
te maken kleding door MDH Tailor & Fashion zijn de volgende leverings- en 
betalingscondities van toepassing. U stemt hiermee in wanneer u een bestelling plaatst voor  
nieuw te maken kleding of aangeeft kleding te willen vermaken.

2. Onderneming. MDH Tailor & Fashion is de handelsnaam voor dit atelier. MDH Tailor & 
Fashion is er voor het vermaken en herstellen van uw kleding en voor nieuw te maken 
kleding.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke opdracht voor/van MDH Tailor & Fashion.

2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene specifieke voorwaarden 
of bedingen van derden niet door MDH Tailor & Fashion erkend.

Artikel 3 – Overeenkomsten

1. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bevestiging voor de opdracht  
door MDH Tailor & Fashion. 

MDH Tailor & Fashion is gerechtigd bepaalde voorwaarden aan de opdracht te verbinden, 
tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

Indien een opdracht niet wordt geaccepteerd, wordt dit met vermelding van reden binnen 
vijf werkdagen na ontvangst van de opdracht kenbaar gemaakt.

                 



Artikel 4 – Prijzen

1. Alle prijsopgaven voor opdrachten aan MDH Tailor & Fashion zijn vrijblijvend. MDH Tailor  
& Fashion behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.

2. De vermelde prijzen voor de uit te voeren opdrachten en diensten zijn uitgedrukt in euro’s 
inclusief de BTW tenzij anders aangegeven.

Artikel 5 – Betalingen.

1. Betalingen beneden de € 50,00 geschieden direct bij afhalen / afleveren of vooruit voor 
aflevering te worden voldaan.

2. Bij betalingen boven de € 50,00 dient een aanbetaling te geschieden van vijftig procent. De 
opdracht wordt daarna in behandeling genomen. De overige vijftig procent wordt binnen 
zeven werkdagen na aflevering gedaan of contant bij aflevering.

3. In geval van faillissement of surseance van betaling van de consument of onderneming zijn 
de vorderingen van MDH Tailor & Fashion onmiddellijk opeisbaar.

4. Indien MDH Tailor & Fashion haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de 
consument of onderneming een vast bedrag van vijftien procent van de verschuldigde 
buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

Wanneer MDH Tailor & Fashion kan aantonen noodzakelijk hogere kosten te hebben 
gemaakt, komen deze kosten ook voor rekening voor de consument of onderneming.

Artikel 6 – Levering

1. Diensten of opdrachten worden in behandeling genomen nadat er per email een bevestiging  
is gedaan van de opdracht. Indien de kosten voor deze dienst of opdracht boven de vijftig 
euro uitkomen, zal de dienst of opdracht in behandeling worden genomen na de 
aanbetaling van vijftig procent van het verschuldigde bedrag.

2. Diensten worden afgeleverd nadat er een afspraak is gemaakt voor aflevering.

3. Levering in gedeelten is toegestaan.

4. MDH Tailor & Fashion is nooit verantwoordelijk voor gevolgschade, tenzij aantoonbaar dat 
de opdracht niet naar behoren is uitgevoerd.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

1. De eigendom van de geleverde diensten en opdrachten gaat pas over op de consument, 
indien deze laatste al wat verschuldigd is aan MDH Tailor & Fashion op grond van de 
gemaakte overeenkomst betreffende de te leveren diensten of opdrachten heeft voldaan.

                 



Artikel 8 – Retourneren van diensten of opdrachten

1. MDH Tailor & Fashion accepteert uitsluitend retouren waarvan aangetoond is dat de 
geleverde dienst of opdracht niet voldoet aan de gemaakte afspraak.

Artikel 9 – Klachten over diensten of opdrachten

1. Deze garantie vervalt wanneer u zonder overleg zelf getracht heeft het gebrek te herstellen 
en/of de gebruiksinstructie niet heeft gevolgd.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

1. Iedere aansprakelijkheid van MDH Tailor & Fashion voor alle schade van welke aard ook, 
direct of indirect waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of 
onroerende goederen zaken dan wel aan personen wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Tenzij 
dit bij specifieke diensten of opdrachten van te voren is vastgelegd.

www.tailorandfashion.nl

Volg mij ook op Facebook: MDH Tailor & Fashion
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