
 

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle artikelen van Swiet(h)art.  

Als we samen zijn gekomen tot het maken van een uniek kadootje dan ga je accoord met 

de volgende onderstaande voorwaarden: 

Bestelling 

Voor de bestelling van een handbeschilderd kadootje stuur je een berichtje met je wensen 

naar info@swiethart.nl of neem je telefonisch contact op. Swiet(h)art neemt dan contact met 

je op zodat we precies weten wat je wensen zijn! (Dit voorkomt misverstanden en 

teleurstellingen) Het originele geboortekaartje kun je dan naar ons opsturen. Vermeld altijd 

nog even wat je wensen zijn betreft beschildering! (naam, met of zonder de geboorte datum 

etc...) 

Na ontvangst van het kaartje, ontvang je een mailtje over de goede ontvangst ervan en de 

levertijd. 

Uiteraard krijg je het geboortekaartje weer terug bij aflevering van het door jou bestelde 

kadootje. 

 

Betaling 

Als de opdracht klaar is krijg je een berichtje met het uiteindelijke resultaat.  

Alle opdrachten dienen bij verzending vooraf via de bank betaald te worden of contant bij 

afhalen of levering. 

 

Prijzen 

Alle prijzen zijn vermeld in euro's, inclusief btw en exclusief eventuele verzendkosten. 

 

Verzending 

Eventuele verzending is volgens de TNT Post tarieven binnen Nederland. Swiet(h)art is niet 

aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de goederen tijdens verzending door TNT post. 

Je kunt dit risico verzekeren tegen meerpijs! Wij zullen onze handgemaakte spulletjes 

uiteraard altijd goed verpakken. 

Produkten 

Het servies van Swiet(h)art is beschilderd met opglazuur en gebrand op 800 graden in de 

keramiekoven.  

Het totale bakproces neemt ongeveer 12 uur in beslag en is daarna vaatwas- en oven 

bestendig en geschikt voor intensief gebruik. Ben echter wel voorzichtig met gebruik van het 

mes op snijvlakken. Dit kan krassen veroorzaken. 

Swiet(h)art kan niet aansprakelijk of verantwoordelijk gesteld worden voor slijtage of 

beschadigingen tijdens of na gebruik en zal geen vergoeding betalen of nieuw servies 

beschikbaar stellen. 

Retour 

Swiet(h)art neemt geen artikelen retour. 

 

 



Kleurafwijkingen 

De kleuren op het porselein kunnen in werkelijkheid iets afwijken dan op het kaartje. Kleuren 

op papier zijn altijd anders dan de kleuren op porselein. De kleur rood is een kleur die 

wegbrand tijdens het bandproces. 2 a 3 lagen rood maken de kleur voller en intenser! 

Swiet(h)art zal altijd zijn uiterste best doen om alles zo precies mogelijk voor u (na) te maken, 

maar het is en blijft handwerk. 

Kadootje voor een ander 

Ook verzenden wij indien je dat wenst het geschenk namens jou direct door naar de 

gelukkige ontvanger, met op het kaartje de door jou opgegeven felicitatie tekst. 

Diverse 

Swiet(h)art heeft het recht om alle door haar vervaardigde producten wel of niet op haar 

website te plaatsen. Bij het opmaken van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid 

betracht, 

desondanks kan Swiet(h)art niet aansprakelijk worden gesteld voor afwijkingen in prijzen, 

afbeeldingen en teksten. Sommige werkstukken zijn geinspireerd op het werk van andere, 

waarvoor dank!! 

Alle afbeeldingen en teksten op de website zijn eigendom van Swiet(h)art. Het is dan ook niet 

toegestaan om afbeeldingen en teksten van de website te gebruiken voor zakelijk- of 

privegebruik zonder schrijftelijke toestemming van Swiet(h)art.  

Op alle overeenkomsten tussen Swiet(h)art en de opdrachtgever is het Nederlandse recht 

van toepassing. 

Alle gebruikers van deze website worden geacht kennis te hebben genomen van en 

accoord te zijn met de hierboven genoemde voorwaarden. 

Swiet(h)art is ingeschreven bij de kamer van koophandel te Roermond onder  

nummer 14 11 68 89. 

Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met, info@swiethart.nl 

 

Weert, 29 april 2011 


