
Naast de algemene (wettelijke) verkoopvoorwaarden hanteert MART!JN de 
volgende extra voorwaarden 

GARANTIE BINNEN 3 MAANDEN 
MART!JN geeft op alle producten een garantie van 3 maanden. Vertoont je 
product binnen 3 maanden een gebrek door een tekortkoming van MART!JN? 
Dan repareert hij dit gratis. Verzendkosten, inclusief de retourzending, zijn 
voor rekening van MART!JN. Op verkleuringen door regen/zon geeft MART!JN 
geen garantie. 
 

BESCHADIGING NA 3 MAANDEN 
Heeft de tas na 3 maanden een beschadiging of ander gebrek opgelopen, 
anders dan gebruiksschade of schade door onlogisch gebruik? Dan probeert 
MART!JN dit te repareren. Hiervoor brengt MART!JN wel enige kosten in 
rekening. Neem daarvoor contact op via e-mail: info@martijnsince1970.nl. 
  

PRODUCTEIGENSCHAPPEN 
Heb je een tas of ander product van MART!JN aangeschaft? Dan kun je ervan 
uitgaan dat dit van goede kwaliteit is. MART!JN kiest met de grootste zorg 
zijn leveranciers en materialen uit. Op ritsen, sluitingen en ander ‘beslag’ is 
de garantie niet van toepassing.  

TAS VAN OF MET LEER 
Leer is een echt natuurproduct, een levend materiaal. Daarbij horen zichtbare 
nerven, poriën, littekens en lichte sterkte- en kleurverschillen in de huid. 
Deze typeren de echtheid van het product. Dit zijn geen materiaalfouten en 
daardoor ook geen aanleidingen voor kortingen of geld teruggave. Bij tassen 
van harige huiden is het normaal dat er enige tijd haren ‘uitvallen’. Dit wordt 
na enige tijd vanzelf minder.   
  

TIPS VOOR ONDERHOUD 
Hoe kun je een MART!JN mooi houden? 

 Bewaar het product nooit in plastic en sla het evenmin op voor langere 
tijd. 

 Het product kan verkleuren door direct zonlicht of zeer zware regen. 
 Is het product nat geworden? Droog dit dan bij kamertemperatuur; niet 

in de zon en niet bij kachel of verwarming. 
 Opgedroogde regendruppels en andere lichte vlekjes kun je behandelen 

met een fijne zachte borstel met een beetje zachte zeep.  
 Behandel vlekken nooit met bijtende oplosmiddelen, zoals benzine of 

aceton. 
 Stug geworden leer kun je weer soepel maken door het te behandelen 

met lederspray. 

CONTACTGEGEVENS 
Bij vragen over de producten en service van MART!JN kun je contact opnemen 
via E-mail: info@martijnsince1970.nl 



 
INFORMATIE 
De informatie op deze website wordt door MART!JN met zorg samengesteld, 
maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.  
MART!JN verstrekt door middel van deze website alleen informatie over zijn 
producten. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden 
aangebracht. 
 

LINKEN NAAR WEBSITE 
Als je een link wilt maken naar de MART!JN-site, gelieve dit altijd naar de 
homepage te doen. 

DATABESCHERMING 
MART!JN respecteert de privacy van elke bezoeker van deze site. MART!JN 
verzamelt geen persoonsgegevens, tenzij deze op vrijwillige basis worden 
verstrekt (b.v. een naam in het gastenboek). MART!JN verzekert elke 
bezoeker met de grootste zorgvuldigheid om te gaan met persoonlijke 
gegevens, conform de geldende wettelijke bepalingen. MART!JN verstrekt 
deze gegevens niet aan derden.  


