
Op deze pagina kunt u enkele ‘spelregels’ lezen zodat alles duidelijk wordt over onze werkwijze. 

Spelregels
MoiBoy Suits komt thuis bij u langs om al uw maten op te meten.
Bij dit bezoek nemen wij al onze stoffen mee zodat u ruime keuze heeft in de kleuren en de ver-
schillende kwaliteiten.

Vanaf het moment dat uw order geplaatst wordt duurt het ± 4 weken tot uw pak klaar is om 
gepast te worden. Zodra het pak klaar is, nemen wij direct contact met u op. Uw pak wordt 
eerst geperst bij de stomerij waarna wij bij u langskomen zodat u uw nieuwe pak kan passen.

In enkele gevallen is het zo dat uw pak nog net niet helemaal precies zit zoals u wenst. Wij 
kunnen uw colbert en/of pantalon op vele plaatsen uitleggen en uiteraard ook innemen. 
Wij spelden alles precies zo af zodat onze kleermaker alles kan perfectioneren.
DitDit duurt ongeveer 5 werkdagen. Hierna nemen wij weer contact op om weer bij u lang te 
komen. Bij dit bezoek zit uw pak helemaal perfect.

Betalingsvoorwaarden
MoiBoy Suits vraagt bij het plaatsen van de order een aanbetaling van 30% van het totaalbe-
drag. 
De overige 70% kunt u betalen tijdens het bezoek zodra uw pak helemaal naar uw wens is.

Voor de eerste 2 bezoeken (opmeten en 1e keer passen) brengen wij, buiten een straal van 
20 km, brandstofkosten in rekening. Dit is € 0,19 per km. Mocht u normaal gesproken een 
pak in de winkel halen, moet u daar tenslotte ook minimaal 2 keer aanwezig zijn om het pak aan 
te schaffen.
Voor een eventueel derde bezoek brengen wij geen brandstofkosten in rekening aangezien de 
oorzaak hiervan bij MoiBoy Suits ligt.

MochtMocht er voor het maken van pak of overhemd meer dan 50inch omtrek stof gebruikt moeten 
worden dan hebben wij hier een extra rol voor nodig. Dit brengt extra kosten met zich mee. 
Pak +50 inch is € 25,- extra.
Overhemd +50 inch is € 10,- extra.
 
Met deze spelregels hopen wij u voldoende informatie gegeven te hebben. 
Communicatie staat bij MoiBoy Suits centraal. 

ErEr is wat betreft extra opties op een pak/overhemd heel veel mogelijk, zolang u ons duidelijk 
aangeeft wat u graag wilt.


