
 

Algemene Voorwaarden New Home Concepts 

Geldend vanaf 10 juni 2021  

Om te zorgen dat je precies weet wat je van ons mag verwachten en weet wat 
wij van jou mogen verwachten, staan hieronder onze Algemene Voorwaarden 
van de specialisten  en ontwerpteam die op de website van New Home Concepts 
staan vermeld op een rij. (www.newhomeconcepts.nl) 

Producten en diensten  

• New Home Concepts heeft jouw promotie pakket als Supplier zorgvuldig 
opgesteld. Jouw Abonnement bestaat uit: 

• Een pakketkeuze met inhoud van de door ons te leveren 
diensten. 

• Eventueel aanvullende diensten en bijbehorende 
voorwaarden. 

•  Een prijsstelling van het afgenomen pakket en eventueel 
aanvullende diensten. 

• Algemene voorwaarden New Home Concepts. 

De afname van het pakket is met inhoud geheel bevestigd in het document 
bevestiging afspraken, dat je per e-mail hebt ontvangen. 

• New Home Concepts gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en 
houdt zich aan de wettelijke regels. Meer informatie over het gebruik en 
bewaren van jouw persoonsgegevens vind je op onze website 
www.newhomeconcepts.nl in de privacy statement.  
 

 



Looptijd  

• Je abonnement heeft een een startdatum, deze staat vermeld op de 
orderbevestiging. 

• Elk abonnement heeft een minimale looptijd van 1 jaar. 
• Als je je abonnement wilt opzeggen kan de opzegging pas ingaan op een 

datum gelegen op- of na het verstrijken van de minimale looptijd.  
• 1 maand voor einde looptijd neemt New Home Concepts contact met je 

op om de verlenging te bespreken. 
• New Home Concepts heeft het recht jouw abonnement of onderdelen 

daarvan eenzijdig te wijzigen als we dit nodig vinden voor onze 
bedrijfsvoering.  

Factuur en betaling  

• Je gaat ermee akkoord dat wij je een factuur sturen en vooraf het gehele 
bedrag wordt betaald.  

• Graag ontvangen wij uw betaling binnen 14 dagen na dagtekening o.v.v. 
het factuurnummer. 

• Je zult begrijpen dat wij onze diensten alleen kunnen aanbieden als jij op 
tijd je betalingsverplichtingen nakomt. Bij niet tijdige betaling behouden 
wij ons al onze wettelijke rechten voor. Zo kunnen wij bijvoorbeeld de 
levering van onze diensten opschorten, buitengerechtelijke incassokosten 
in rekening brengen en de vordering overdragen aan een incassobureau.  

• Heb je vragen over een factuur? Neem dan zo snel mogelijk, maar in ieder 
geval binnen zes maanden na de factuurdatum, contact met ons op. De 
gebruiksgegevens voor het maken van een factuur bewaren wij namelijk 
niet langer dan zes maanden.  

• New Home Concepts is gerechtigd om ieder jaar in januari de pakketten 
wat betreft inhoud en prijsstelling te herzien. 

Aansprakelijkheid  

• New Home Concepts is in zijn geheel niet aansprakelijk voor schade op 
alle mogelijke gebieden. Aansprakelijkheid voor de uitvoer of verkoop van 
producten en/of diensten ligt ten alle tijden bij het desbetreffende bedrijf 
zelf.  

• Je bent zelf verantwoordelijk voor de gegevens en informatie die op de 
website vermeld worden en om deze tijdig te laten updaten indien nodig. 

 
 
 



Social Media en algemene media-uitingen 
New Home Concepts verwacht dat er geen politieke of haatzaaiende uitingen op 
social media worden geplaats of in andere media. Uitingen als het 
communiceren van naakte foto’s of niet toepasselijke foto’s worden ook niet 
getolereerd.   
Mocht dit wel aan de orde zijn, dan heeft New Home Concepts het recht om de 
klant, supplier te verwijderen in alle uitingen zowel offline als online. 


