Reinigingsformulier gordijnen
Naam:
Straat:
Postcode:
1.
o
o

……………………………………
……………………………………
…………… Plaats: ………….

Telefoon:
…………………
Datum:
….-….-………...
Afgifte bonnummer: …………………

Bezorgservice en/of afhaal- en ophangservice
U wilt gebruik maken van de bezorgdienst (€ …..,….. per bezorging)
Ophaaldatum ……-……-…….
Tijd: ….:…. en ….:…
Retourdatum ……-……-…….
Tijd: ….:…. en ….:…
U wilt gebruik maken van de afhaal- en ophangservice (€ …..,….. per kwartier)
Afhaaldatum ……-……-…….
Tijd: ….:…. en ….:…
Ophangdatum ……-……-…….
Tijd: ….:…. en ….:…
*Tijd start bij het wegrijden vanaf onze locatie totdat de medewerker van de Iron Man terug is op onze locatie (Laarderweg 28, Bussum)

2.
Reiniging van gordijnen of vitrage
o Wassen €3,99 per m2 ongevoerd (Bij onleesbaarheid of afwezigheid van een wasvoorschrift reiniging op eigen risico)
o Wassen €5,85 per m2 gevoerd
(Bij onleesbaarheid of afwezigheid van een wasvoorschrift reiniging op eigen risico)
o
o

3.
o

Chemisch reiniging €4,60 per m2 ongevoerd
Chemisch reiniging €5,85 per m2 gevoerd of vouwgordijn(en)

Intensieve behandeling op eigen risico
Klant kiest voor een intensieve behandeling overwegend dat bij een normale behandeling de gordijnen onvoldoende
schoon worden gezien de bevuiling. Een risico is o.a. wat meer krimp. Mocht onze reiniger van mening zijn dat
gezien de stofeigenschappen een intensieve behandeling niet mogelijk is, dan wordt een normale behandeling
geven. Deze behandeling is 100% op risico van klant. Iron Man kent geen aansprakelijkheid voor schades.

Krimpen van de gordijnen
De mate van krimpen is van een aantal factoren afhankelijk, hierbij is de grondstof alles bepalend. De Europese norm is dat gordijnen niet meer dan 4% mogen krimpen.
Daarentegen kunnen gordijnen meer krimpen als deze gewassen worden. Erkende gordijnen verkopers geven per gordijn de krimptolerantie aan. Gordijnen met hoge
krimptolerantie worden veelal voorzien van een hoge zoom. Op deze manier kan de gordijn weer verlengd worden naar zijn originele lengte. Bij gordijnen met plastic haken
kan er eenvoudig extra lengte gecreëerd worden door de haken hoger te zetten. Het krimpen van gordijnen is op eigen risico.

4.
o

5.

Langer maken van de gordijnen bij eventuele relaxatiekrimp (€11,- per strekkende meter)
Mochten de gordijnen krimpen dan wilt de klant deze laten verlengen tot een hoogte van ……… cm, mits de zoom
dit toelaat.

Totaalbedrag

Indien betaling na betalingstermijn door de klant alsnog uitblijft, heeft de Iron Man het recht aan de consument buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen
met een maximum van 10% per week.

1.
€…….,…….
2.
€…….,…….
4.
€…….,……. +
Totaal €…….,…..

Betaalmethode:
o
o
o

Betaling vooraf
Betaling in de winkel na reiniging (achteraf)
Betaling contant bij aflevering in geval van bezorging (achteraf)

Bij betaling achteraf wordt na reiniging het aantal vierkante meters gemeten, waarna de definitieve prijs volgt.

Handtekening klant:
…………………
Algemene voorwaarden
Bij ondertekening gaat de opdrachtgever (klant) akkoord met de algemene voorwaarden van de Iron Man. Deze zijn terug te vinden op www.ironmanhetgooi.nl. De Iron Man kan de levering niet garanderen binnen de afgesproken termijn. De Iron man kan niet garanderen dat vlekken volledig
verwijderd worden en is niet aansprakelijk voor eventuele krimp ontstaan door de reiniging. De Iron Man is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies
aan de haken en het ophangsysteem. Het scheuren van vitrage is op eigen risico. Schade aan zaken in en rondom het huis naar aanleiding van het
eraf en erop zetten van gordijnen is voor risico van klant. Maak de ruimte toegankelijk voor de medewerker om dit te voorkomen. Iron Man kan niet
instaan voor schades ontstaan door onjuiste, onvolledige, afwezige of onleesbare wasvoorschriften.
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