Custom-made en clubshirts voorwaarden Imala Design

Wij willen u vragen het ontwerp goed te controleren op:
• Type
• Kleur (wij attenderen je erop dat wij de kleuren zo goed mogelijk proberen te benaderen bij de
originele kleuren, hierin kunnen afwijkingen zitten en hierop kan niet worden gereclameerd)
• Naam
• Maat: opgeven maat zijn Imala Design maten. Dit is een eigen maatvoering en geen vergelijk met
bestaande merken. Bij twijfel graag contact opnemen en onze kleding passen. Bij eventueel niet
passen kan achteraf niet gereclameerd worden. (let op pas kleding altijd met je beschermings
kleding aan)
• Nummer (neem goed de specifieke eisen in de reglementen van u Bond/federatie in acht, op
afkeuring kan bij ons niet gereclameerd worden)
• Correcte plaatsing logo’s
• Alle logo’s aanwezig
• Wij wijzen u bij deze nogmaals op onze algemene voorwaarden deze zijn te vinden op
www.imaladesign.com/wp-content/uploads/2014/08/Algemene-voorwaarden.pdf .
• De gebruikte logo’s worden volledig voor eigen verantwoording gebruikt.
Wij gebruiken alleen logo’s waarvan u toestemming heeft van de eigenaar van het logo.
Let hierbij op dat alle logo’s in vector moeten worden aangeleverd wanneer een logo geen origineel
vector is kan het logo compleet anders worden na het drukken. Het is u eigen verantwoording om
alle logo’s goed aan te leveren er kan niet gereclameerd worden wanneer een logo is veranderd
doordat hij niet goed was aangeleverd.
Nadat u het ontwerp goed gecontroleerd hebt en tevreden bent met het resultaat kun u dit via de email bevestigen.
Mocht u eventueel enkele veranderingen willen aanbrengen, dan willen wij vragen een duidelijke
keuze te maken in u verandering en deze in een e-mail terug te sturen. Daarna zullen wij z.s.m.
binnen enkele dagen deze aanpassing doorvoeren, waarna we trachten na aanpassing direct het
gewenste resultaat verkrijgen.
Binnen de ontwerpkosten heb je de mogelijkheid het ontwerp 2x aan te passen. Mocht je meerdere
aanpassingen nodig hebben dan zullen er nogmaals ontwerpkosten (€ 54,-) in rekening worden
gebracht.
Na ontvangst van de betaling nemen u bestelling in productie de levertijd is afhankelijk van het
product en tijd van bestelling u ontvangt van ons een indicatie van de leverdatum bij bestelling.

