ALGEMENE VOORWAARDEN REINIGING
BRING IN, CLEAN AND PICK UP
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Een klant staat zelf in voor het bezorgen van één of meerdere toestellen. Beamerrepair.be kan niet
verantwoordelijk worden gesteld voor schade opgelopen tijdens transport;
De wijze van transport is door de klant geheel vrij te kiezen. Een toestel dient hetzij door een koerierdienst,
hetzij door de klant zelf, hetzij door een afgevaardigde van de klant het toestel te bezorgen aan
beamerrepair.be op volgend adres:
Beamerrepair.be by Educorner bvba
Bredestraat 5
9041 Oostakker
België
Wanneer een klant een reiniging aanvraagt, gaat beamerrepair.be er vanuit dat het toestel geen enkele
andere schade kent. Wanneer dit wel het geval is, dan zullen herstellingen uitgevoerd worden op basis van
de algemene voorwaarden ‘herstellingen’;
Wanneer beamerrepair.be schade aan een toestel vaststelt (niet opgegeven door de klant), kan
beamerrepair.be niet verantwoordelijke worden gesteld voor het mogelijks aanbrengen van die schade en zal
beamerrepair.be de klant meteen op de hoogte stellen van de vastgestelde schade;
Beamerrepair.be engageert zich niet op binnen een vast opgelegde termijn het toestel te reinigen;
Wanneer, tijdens reiniging van een toestel, beamerrepair.be vaststelt dat er mogelijke onderdelen preventief
vervangen dienen te worden, zal beamerrepair.be nooit op eigen initiatief deze onderdelen vervangen. Pas
na goedkeuring van de klant worden deze werken uitgevoerd;
Zodra de reiniging van het toestel (of meerdere toestellen) uitgevoerd is, zal beamerrepair.be de klant hiervan
per mail op de hoogte brengen;
De klant staat zelf in voor het terug ophalen van zijn/haar toestel(len);
Het toestel kan opgehaald worden door de klant zelf of een afgevaardigde van de klant op volgend adres:
Beamerrepair.be by Educorner bvba
Bredestraat 5
9041 Oostakker
België
Wanneer de klant zijn toestel laat ophalen door een koerierdienst, dan dient de klant beamerrepair.be hiervan
op de hoogte te stellen inclusief de gegevens van de koerierdienst en de ophaaldatum;
Beamerrepair.be kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor opgelopen schade tijdens retourtransport;
Een reiniging kan nooit bijdragen tot het opleveren van dezelfde lichtsterkte van het toestel in vergelijking met
een nieuw aangekocht toestel;

