SUUS & SOLD

Algemene voorwaarden
Afspraak verzetten of afzeggen:
Hiervoor verwacht ik een opzegperiode van ten minste 24 uur, zodat ik uw plaats nog aan iemand
anders kan aanbieden. Als u binnen de 24 uur laat weten dat de afspraak niet doorgaat breng ik €75,in rekening. In het onwaarschijnlijke geval dat ik volgens afspraak bij u thuis kom maar u bent niet
thuis dienen toch de kosten voor het gehele advies voldaan te worden.
Privacy:
In verband met de privacyverordening deel ik graag de privacyvoorwaarden zodat je precies weet
hoe ik daarmee om ga. Door gebruik te maken van de website en diensten die ik aanbiedt ga je
akkoord met de privacyverklaring.
Suus & Sold houdt alleen een overzicht bij van persoonlijke gegevens zoals: naam, adres en
woonplaats om facturen te kunnen maken en zo te kunnen voldoen aan de belastingverplichting. Er
wordt geen nieuwsbrief verzonden. Alleen als je akkoord gaat geef ik je naam door aan een collega
voor het leveren van een dienst. Bijvoorbeeld: je hebt een schilder nodig en ik heb een netwerk aan
vakmannen. Als je het fijn vindt dan kan ik de schilder vragen contact met je op te nemen. Dus alleen
in het geval dat het fijn is voor de voortgang van de klus en je akkoord bent!
Aansprakelijkheid:
Tijdens het advies geef ik u heel veel ideeën, tips en adviezen. U kunt er zeker van zijn dat ik echt alle
zorg en aandacht daarin leg. Het zijn adviezen, ten alle tijden neemt u zelf de beslissing. U bent
daarom zelf verantwoordelijk voor de beslissing die u neemt. Ik aanvaard geen aansprakelijkheid als
u niet het resultaat krijgt wat u voor ogen had.
Bij inzetten van derden, bijvoorbeeld een schilder of stukadoor zijn zij zelf verantwoordelijk voor het
werk wat zij verrichten.
Als het gaat om bouwtechnische beslissingen adviseer ik u een bouwkundig adviseur te raadplegen.
Kosten: Bij een 2,5 uur durend advies wordt het afgesproken bedrag aan het eind van dat advies
voldaan (pinbetaling is mogelijk). Bij een groter advies zal dit d.m.v. een factuur achteraf gaan.
Aanvaarding:
Het maken van een afspraak betekent de automatische aanvaarding van deze Algemene
Voorwaarden.
Websiteanalyse en Cookies:
Om een mooie, inspirerende website te kunnen aanbieden maak ik gebruik van websiteanalyse-tools
als Google analytics. De data wordt alleen gebruikt om bezoekersstatistieken over mijn website te
creëren en hiermee verbeteringen door te voeren. Er worden geen IP-adressen opgeslagen dus de
gegevens zijn niet te herleiden naar jouw computer, tablet of telefoon.

