
 Maying Fantasy Creations   

Algemene verzend voorwaarden 
 
 

Beste klant, 
 
Hieronder vindt u nogmaals de voorwaarden die aan levering verbonden zijn. 
 
 

a. MFC biedt voor bestellingen met een waarde tot €200 de volgende levering opties aan: 
- Op afspraak afhalen op het adres van MFC 
- Op afspraak afhalen op een evenement. 
- Aangetekende/verzekerde verzending met PostNL MFC rekent de prijzen die door PostNL zijn 

vastgesteld.  
b. MFC biedt voor bestellingen met een waarde vanaf €200 de volgende levering opties aan: 

- Op afspraak afhalen op het adres van MFC 
- Op afspraak afhalen op een evenement. 

c. Wanneer een klant zelf kiest voor een niet standaard aangeboden levering optie, dan draagt de klant 
hiervoor het volledige risico. Zoals beschreven in artikel 7:11 van het burgerlijk wetboek.  

d. Wanneer een klant vraagt om een andere leveringsoptie dan hierboven weergegeven, zal MFC vragen om 
dit schriftelijk ondertekend te bevestigen. 

e. Verzendkosten zijn altijd voor rekening van de klant, tenzij anders afgesproken.    
f. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om zich vooraf in te lezen in de verzendmogelijkheden. 

Wanneer de klant besluit de opdracht te annuleren, gelden de voorwaarden zoals beschreven in artikel 5 
van dit document.  

g. Ik bied geen ‘vandaag besteld, is morgen in huis’ optie aan. Ik ben niet elke dag in staat om pakketten weg 
te brengen. Ik doe mijn best om minstens een keer per week bestellingen te verzenden.   

 
Ook vindt u hieronder de mogelijke risico’s en gevolgen wanneer u kiest voor een optie die niet door MFC 
aangeboden wordt.  
 
 
Aangetekend/verzekerd verzenden: 
 

a. Mocht het pakket tijdens het transport vermist raken, dan stelt MFC een onderzoek in bij het 
desbetreffende transportbedrijf. Wanneer het pakket niet teruggevonden wordt, zal MFC het door het 
transportbedrijf gecompenseerde bedrag, overboeken naar de klant. Dit is in geen geval het totale bedrag 
van uw bestelling. 

b. PostNL keert 60% excl. btw uit bij vermissing van een handgemaakt product. Voorbeeld: wanneer een 
product van €500 kwijtraakt, keren zij €247,94 uit.  

c. Andere transport maatschappijen hanteren andere tarieven. Deze zijn te vinden op de website, of op te 
vragen bij desbetreffend bedrijf.  

d. Wanneer de klant binnen 3 maanden na afronding van het onderzoek door desbetreffende vervoerder de 
commission opnieuw plaatst, zal MFC het product voor de origineel afgesproken prijs opnieuw maken. Dit 
geld alleen wanneer de commission hetzelfde product betreft als de originele commission.  

e. Besluit de klant langer te wachten dan 3 maanden, dan gelden de nieuwe actuele prijzen, te vinden op de 
website. 

f. MFC kan geen uitspraken doen of beloften maken over de voltooiing van de opnieuw geplaatste order. U 
krijgt niet automatisch voorrang in de wachtrij. 

g. In het geval van een in opdracht gemaakt product zal MFC zal minstens 3 maand wachten met het opnieuw 
maken van het product. Voor het geval het originele product toch nog geleverd wordt. 

h. Wanneer de klant een vervangend product heeft ontvangen, vervallen alle rechten voor het originele 
product. 

    

    

  

   



i. Wanneer het originele binnen een jaar na verzending toch nog geleverd wordt, heeft de klant 2 opties. 
- De klant koopt het item van MFC tegen de origineel afgesproken prijs. 
- De klant stuurt het originele en ongebruikte item retour naar MFC. Ook betaald de klant in dat geval de 

uitgekeerde compensatie terug aan MFC. MFC zal in dit geval zo nodig, wat wijzigingen aanbrengen in 
het design en het item verkopen.  

- Wanneer MFC constateert dat het de klant beide items in gebruik heeft genomen, is de klant verplicht 
het item te kopen van MFC.  

 
Onverzekerde verzending  
 

a. Wanneer een klant er bewust voor kiest om een pakket onverzekerd te laten verzenden, vervalt het recht op 
compensatie zoals hierboven beschreven.  

b. Wanneer de klant binnen 3 maanden na afronding van het onderzoek door desbetreffende vervoerder de 
commission opnieuw plaatst, zal MFC het product voor de origineel afgesproken prijs opnieuw maken. Dit 
geld alleen wanneer de commission hetzelfde product betreft als de originele commission.  

c. Besluit de klant langer te wachten dan 3 maanden, dan gelden de nieuwe actuele prijzen, te vinden op de 
website. 

d. MFC kan geen uitspraken doen of beloften maken over de voltooiing van de opnieuw geplaatste order. U 
krijgt niet automatisch voorrang in de wachtrij. 

j. MFC zal minstens maand wachten met het opnieuw maken van het product. Voor het geval het originele 
product toch nog geleverd wordt. 

k. Wanneer het originele binnen een jaar na verzending toch nog geleverd wordt, heeft de klant 2 opties. 
- De klant koopt het item van MFC tegen de origineel afgesproken prijs. 
- De klant stuurt het originele en ongebruikte item retour naar MFC. Ook betaald de klant in dat geval de 

uitgekeerde compensatie terug aan MFC. MFC zal in dit geval zo nodig, wat wijzigingen aanbrengen in 
het design en het item verkopen. 

 
 
Algemeen  

a. MFC zal altijd contact opnemen met desbetreffende vervoerder, om zo mogelijk een onderzoek te 
starten.  

 
b. Wanneer de klant besluit om de vermiste bestelling opnieuw te plaatsen zullen er nieuwe afspraken 

gemaakt worden over de termijn waarin de bestelling gemaakt wordt.  
 

c. MFC zal een foto maken van het verzonden pakket, voor deze verzonden wordt. Op verzoek kan deze 
met de klant gedeeld worden.  

 
 
 
_________________________________ (naam) heeft aan MFC gevraagd, om het pakket op een andere 
manier dan standaard aangeboden te leveren.   
Namelijk: _____________________________________ (gekozen levering).  
 
 
Door ondertekenen van dit formulier gaat u akkoord met het verleggen van de risico’s rondom transport 
van MFC naar de klant. MFC is hierna op geen enkele manier meer aansprakelijk voor schade of vermissing. 
Zoals beschreven in artikel 7:11 van het burgerlijk wetboek.  
 
 
 
Datum: _____________       Handtekening 
 
 
        _______________________ 
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