2 februari 2015

Voorwaarden en prijzen voor reparaties van latex kleding door skintight	


!

• de kleding dient schoon gewassen en zonder siliconen te zijn, en bij voorkeur ingepoederd met
talkpoeder	

• als skintight eerst uw kleding moet reinigen om siliconen-sporen te verwijderen, wordt een
toeslag van 30 euro berekend, of het item wordt niet in behandeling genomen.	

• reparaties geschieden geheel op verantwoording client. Wij doen ons uiterste best uw item zo
goed mogelijk te repareren, mocht het fout gaan, dan zal e.e.a. zo goed mogelijk worden hersteld,
doch nimmer worden vervangen.	

• Te repareren kleding van het merk skintight mag niet ouder zijn dan 3 jaar, andere merken
uitsluitend na overleg worden deze eventueel gerepareerd. Chinees rubber of ander plastic achtig
rubber wordt per item beoordeeld op haalbaarheid.	

• garantie wordt gegeven op reparaties, mits kleding niet met siliconen is behandeld en de kleding
niet ouder is 3 jaar. Oordeel van skintight en haar medewerkers is bindend.	

• garantie op ritsen tot 1 jaar na aankoop, bij normaal gebruik	

• garantie op ritsen die loslaten vervalt als er siliconen (bv Eros/X men o.i.d.) zijn gebruikt om
kleding aan te trekken en glans aan te brengen. Dit dringt in de stof van de rits, en vet en lijm zijn
geen goed huwelijk.	

• skintight behoudt ten allen tijde het recht een reparatie niet uit te voeren	

• U krijgt altijd eerst een bindende prijsopgave vooraf als wij het item kunnen bekijken. 	

• Met foto’s ipv daadwerkelijk zien van item etc. wordt een globale prijsopgave gemaakt. 	

• Eventuele verzendkosten zijn voor klant.	


!

Prijzen zijn v.a. Vast starttarief 5 euro, alle prijzen inclusief 21% BTW	

gegeven prijzen zijn richtprijzen, berekend wordt aantal minuten en materiaal.	

Bij meerdere items die tegelijk worden aangeboden ter reparatie wordt een totaalprijs gemaakt op
basis van uurloon en materiaalverbruik. Uurloon per 2 februari 2015 0,80 cent per minuut.	

Deze prijzen zijn ter indicatie, een offerte kan uiteraard altijd eerst worden gemaakt, onze
reparaties zijn altijd rechtvaardig en vakkundig uitgevoerd.	


!

rits vervangen, inclusief rits, inclusief starttarief	

tot 50 cm lengte 22,50 euro 	

tot 80 cm lengte 30 euro	

tot 1.20 lengte 50 euro	


!

scheur repareren, inclusief materiaal en startkosten	

klein gaatje 5 euro, 	

lengtescheur tot 10 cm 10 euro	

tot 20 cm 15 euro	

tot 30 cm of gecompliceerd met rafels etc. 22,50 euro	

boven 30 cm lengte op aanvraag,	


!

drukkers/eyelets/rivets vervangen of nieuw inzetten	

per stuk vervangen zonder reparatie van versteviging 20 cent per stuk	

per stuk vervangen met reparatie van versteviging 20 cent per stuk + 5 euro totaal	


!

Korter/ langer maken, uitleggen, innemen latex kleding	

korter maken nieuw aangeschaft item via onze webshop, atelier of verkooppunt, gratis	

korter maken ander item, uurtarief prijs per minuut	

wijder maken ander item, uurtarief prijs per minuut, + starttarief +materiaal	

strakker maken ander item, uurtarief prijs per minuut + starttarief

