
Voorwaarden & contract voor Interieuradvies formule(s)



Interieuradvies voor wie?
Wil je graag een unieke, sfeervolle baby -of kinderkamer maar
weet je niet goed hoe eraan te beginnen? Doe dan beroep op
ons Interieuradvies. Naargelang jouw wensen, bieden we jou 2
verschillende formules aan: Mini of Maxi.

Mini Intrieuradvies
Intake via videocall (30 min)
Moodboard
Kleuradvies
Shoppinglijst met artikelen
€ 99 incl. btw

Maxi Intrieuradvies
Intake via videocall (30 min)
Bezoek naar huis (Kortrijk)
Moodboard
Kleuradvies
Voorstel kamerindeling
Shoppinglijst met artikelen
€ 189 incl. btw



Visie
Bij Salve houden we van eenvoud, van rustgevende kamers, van leuke accenten. Een kamer moet niet enkel mooi
zijn maar jullie behoeftes als familie kunnen invullen.

Werking
- We maken een afspraak: videocall of bezoek naar huis (mogelijk binnen Kortrijk) afhankkelijk van je gekozen
formule.
- Ik luister naar jouw wensen, noden, budget... Ik maak foto’s van de kamer, neem afmetingen en we bekijken
samen wat je graag wilt houden, updaten, vernieuwen, wegdoen etc. Zo krijg ik een heldere beeld van wat er nodig
kan zijn.
- De volgende dagen maak ik een kleurenpalette en werk ik met alle verzamelde informatie een moodboard af.
Ik stuur deze via mail samen met een vrijblijvende shoppinglijst door. Deze lijst kan artikelen van Salve bevatten
maar ook van andere winkels.
- Bij een Maxi formule, werk ik ook de ideale indeling van de kamer af via tekeningen om je te helpen alles
inbeelden.
- Neem de nodige tijd om het te bekijken. We blijven in contact, via email of indien gewenst videocall.
- Wens je Salve’s artikelen vanuit de shoppinglijst te kopen? Neem gerust contact op en ik kijk met mijn
leveranciers alle mogelijkheden. Voor artikelen van andere winkels zorg je zelf, ik bezorg wel links J





Dienstvoorwaarden
- De overeengekomen dienst houdt interieuradvies in. Hierbij wordt de klant ondersteund tijdens de initieele fase 
van realisatie van baby- kinder- of speelkamer. De initieele fase omvat ontwerp en advies geen uitvoering. 
- Correctie rondes en aanpassingen aan het ontwerp zijn inbegrepen en beperken zich tot 2 correctie rondes of 
bijsturingen. Alle bijkomende correcties worden gefactureerd in regie met een prijs per uur van € 50 incl. btw.
- Salve staat niet in voor de nodige onderaannemingen om de kamer effectief te realiseren, onze dienst focust op 
ontwerp en orientatie. Gezien Salve niet instaat voor de daadwerkelijke uitvoering van het ontwerp is de facturatie 
losstaand van de realisatie van het ontwerp. 
- Een voorschot van 50% van de totale prijs dient op voorhand betaalt te worden. De resterende 50% van de factuur 
volgt na oplevering van de afgesproken elementen van de dienst: moodboard, shoppinglijst…
- Elke kamer wordt gezien als een project op zich. De prijs van de formule is dus ook per kamer ongeacht de grootte. 
- Salve is niet aansprakelijk voor fouten of defecten in de aangeboden artikelen van andere winkels of doe-het-zelf 
zaken. Bij problemen met artikelen van Salve’s assortiment gelden dezelfde voorwaarden als bij reguliere verkoop in 
de winkel. Zie voorwaarden “retourbeleid” in de winkel. 
- Na realisatie van het ontwerp en in onderling overleg mag Salve foto’s bekomen van de realisatie. 
Dit voor marketing doeleinden. Hierbij wordt de privacy van de klant altijd gerespecteerd. De klant kan geen 
vergoeding aanvragen voor gebruik van deze beelden op de site, sociale media of andere marketing platforms. 

Bij het ondertekenen van dit document gaat de klant akkoord met bovengeschreven voorwaarden.



Gegevens van de klant:
Voornaam ………………………………………………..

Naam ……………………………………………………..

Adres ……………………………………………………..

Email ……………………………………………………..

Gsm nummer …………………………………………….

Gekozen formule en aantaal kamers:
o Mini Interieuradvies voor ……….. kamer (s)
o Maxi Interieuradvies voor ……….. kamer (s)

Datum en handtekening van de klant


