
d
ec

 2
01

1

Voorwaarden ‘Een maand lang gratis proefslapen’

Gefeliciteerd met uw aankoop en dank voor uw vertrouwen in ons merk. U heeft gekozen voor Softline, een 

handgemaakt Nederlands product met een eerlijke prijs- kwaliteitverhouding.

1. Bij dit product is een maand proefslapen standaard inbegrepen. De maand proefslapen geldt bij 

aanschaf van een Softline bed met matras(sen) en/of topper(s) of separaat aangekochte matras(sen) 

en/of topper(s).

2. Bij ontvangst van de goederen dient het totale aankoopbedrag door de consument voldaan te worden 

(tenzij dit reeds eerder is gedaan). Op het moment van levering start de maand proefslapen en deze 

eindigt automatisch 31 dagen later.

3. De goederen mogen gewoon uitgepakt en gebruikt worden. Deze dienen echter, indien de consument 

gebruik wenst te maken van de mogelijkheid de goederen kosteloos te ruilen, niet oneigenlijk gebruikt 

te worden. Bij ruilen dienen de goederen in deugdelijke en smetteloze staat, exclusief ter beoordeling 

door Softline, aangeboden te worden aan het Softline verkooppunt. Indien de goederen niet in 

voorvermelde staat zijn en de consument toch vervanging wenst, dan worden alle voortvloeiende 

kosten conform de Softline verkoopadviesprijslijst gehanteerd, met dien verstande dat het Softline 

verkooppunt in deze gevallen te allen tijde vrij is om een afwijkende commerciële beslissing te nemen. 

Daarvoor aanvaardt Softline echter geen aansprakelijkheid.

4. De consument heeft zelf de verantwoordelijkheid om binnen de gestelde termijn schriftelijk aan het 

Softline verkooppunt waar de aankoop is gedaan, melding te maken van de wens gebruik te maken 

van de mogelijkheid tot ruilen. Het Softline verkooppunt zal dan binnen 1 week telefonisch contact 

opnemen om de reden te inventariseren, op basis waarvan een oplossing kan worden gevonden. 

Tevens zal dan een afspraak gemaakt worden om de ruiling te verzorgen en op 1 moment plaats te 

laten vinden, teneinde de overlast voor de consument tot een minimum te beperken.

5. Na 1 volledige maand zorgeloos slapen, heeft de consument de gelegenheid het comfort gratis aan 

te laten passen. Dit houdt in dat de matraskernen en/of toppervullingen binnen dezelfde serie en 

prijsrange geruild mogen worden. De consument ontvangt nieuwe matras- en/of topperkernen.

6. Bovenop het gratis proefslapen, ontvangt de consument het volgende in de actieperiode: 

a. Gratis levering en plaatsing

b. Wijzigen van de samenstelling van de order: Indien de consument na een maand proefslapen de 

ordersamenstelling wenst te wijzigen is dit, binnen de door Softline gestelde grenzen* mogelijk, 

op volgende verrekeningsmethode: indien u een duurder product wenst, dan betaalt u het verschil 

t.o.v. het originele aanschafbedrag bij, indien u een goedkoper product wenst, dan ontvangt u 

een waardecheque van het Softline verkooppunt ter grootte van het verschil t.o.v. het originele 

aanschafbedrag.

Voor akkoord,      Voor akkoord,

Softline partner      Consument

*  Ordersamenstelling mag gewijzigd worden op omschreven verrekeningsmethode, mits aan het uiterlijk en/of de maatvoering van de producten niets 

gewijzigd hoeft te worden ten opzichte van de originele bestelling. Indien consument dit toch wenst, dan is dit mogelijk tegen verrekening van het 

originele product inclusief afschrijving hierop van 50%.
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