Naast levering biedt MisterDesign een aanvullende
montage- service aan voor kasten, lampen, spiegels en
kapstokken die aan de wand bevestigd dienen te worden.

Onze gespecialiseerde monteurs leveren het product,
pakken alles uit en zorgen ervoor dat het product stevig
aan de muur wordt gemonteerd. tevens nemen we het
verpakkingsmateriaal mee terug, zodat alles netjes
achtergelaten wordt. Zo kunt u direct van uw aankoop
genieten!

Voorwaarden wandmontage
Om de kwaliteit te kunnen garanderen die u van MisterDesign mag verwachten zijn er een aantal voorwaarden met betrekking tot de
aanvullende montage-service.

•

De kosten voor wandmontage gelden per artikel, niet per levering. Indien u bijvoorbeeld twee artikelen bestelt, dient u
ook twee keer wandmontage kosten te betalen.

•

Het product dient gemonteerd te worden aan een stenen wand (minimaal 10 cm. dik).

•

Wanden van gips of gasbeton zijn niet geschikt voor wandmontage door MisterDesign.

•

Er mogen geen leidingen lopen in de wand op de plek waar het product opgehangen wordt.

•

Wij verlenen geen garantie op het hangwerk.

•

Het retourrecht van het artikel vervalt wanneer het is opgehangen aan de muur.

•

Bij twijfel over de haalbaarheid van de wandmontage behoudt MisterDesign zich het recht om af te zien van de wandmontage.

•

Na de montage vragen we u te tekenen voor goed ontvangst. U tekent hiermee ook voor een succesvolle wandmontage.

Kosten
Aan de wandmontage-service door MisterDesign zijn kosten verbonden. Deze kosten kunnen per artikel variëren. Voor sommige
artikelen kunt u tijdens uw online bestelling direct wandmontage bijbestellen. Is dit niet mogelijk of bestelt u uw artikel in onze winkel, dan
is de wandmontage altijd op aanvraag.

Bij online bestellingen kunt u uw aanvraag indienen via hello@misterdesign.com. Indien u uw artikel in de winkel bestelt kunt u de
wandmontage aanvragen bij een van onze verkoopadviseurs. Na aanvraag ontvangt u binnen één werkdag reactie op uw aanvraag.

Levering en montage van uw product
Wanneer wij uw product komen leveren en monteren, nemen we uiterlijk 1-2 dagen vóór levering contact met u op om onze afspraak bij
u te bespreken. U ontvangt van ons tevens enkele instructies om ervoor te zorgen dat de levering en montage vlekkeloos te laten verlopen.

Vragen?
Mocht u nog vragen hebben over de wandmontage-service van MisterDesign, dan kunt u ons bereiken via hello@misterdesign.com of
+31 (0)73 612 6624 / +32 (0)3808 4190.
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