Kontakt
Frederiksberg Skrædderi
Finsensvej 80, St.
2000 Frederiksberg C
Tlf: 33 15 85 90
Email: info@frederiksbergskraedderi.dk
Web: www.frederiksbergskraedderi.dk
Facebook: www.facebook.com/frederiksbergskraedderi
Åbningstider
Mandag — Torsdag 8:00—16:00
Fredag 8:00—15:30

Frederiksberg
Skrædderi
— håndværk med samvittighed

Betingelser
• Al betaling skal ske senest ved afhentning.
• Kjoler, andet tøj, tilbehør, mv., som opbevares af Frederiksberg Skrædderi,
antages forsikret af kundens egen indboforsikring.
• For bestilt arbejde som afbestilles inden arbejdet er påbegyndt, betales et
afbestillingsgebyr på Kr. 350,
• Er arbejdet påbegyndt men ikke fuldført, betales for forbrugt tid og materialer.
• Er arbejdet fuldført, betales den fulde pris.
• Gebyr ved udeblivelse eller mere end 10 min. forsinkelse: Kr. 250,
• Afbud skal meldes senest dagen før inden kl. 16:00.

Der tages forbehold for ændringer og trykfejl.

Brudekjoler
Selskabstøj
Forandringer
Design & Konstruktion
Specialopgaver

Kære kunde
Frederiksberg Skrædderi byder dig velkommen til et behageligt
forløb i forbindelse med tilretning af din brudekjole eller dit nye festtøj.
Vi har mange års erfaring i forandring af brudekjoler og festtøj, ligesom vi
også har stor erfaring i design og konstruktion af nye kjoler eller ombygning
hvor vi tager udgangspunkt i din nye kjole og dine idéer.
Tidsbestilling
Hverdagen efter at du har købt din kjole eller dit festtøj, kontakt os og bestil en
tid til måltagning. Se bagsiden for åbningstider og kontaktinformation.

Betaling og Priser
Kjolen skal være betalt i butikken før forandringer foretages.
Prisen for forandringer er ikke inkluderet i kjolens eller festtøjets pris. Den pris
som gives ved måltagningen er en cirkapris på den aftalte forandring. Ønskes
yderligere forandringer eller ændringer til det bestilte arbejde laves en særskilt
pris på disse.
Prisen for forandringer og eventuelt købt tilbehør skal betales senest ved
afhentning. I nogle tilfælde kan vi dog bede om en forudbetaling.
Vi modtager Dankort og MobilePay.

Måltagning
Ved måltagningen sætter vi nåle i og vejleder dig mht. de forandringer du gerne
vil have foretaget. Vi giver dig et prisoverslag og aftaler en dato for
prøvningen.
Til både måltagning og prøvninger skal du altid medbringe de sko, den BH og
det eventuelle underskørt, du skal have på. Ellers bliver måltagning og
tilretning ikke korrekt. Vi er ikke ansvarlige i sådanne tilfælde. Frederiksberg
Skrædderi har imidlertid et bredt udvalg af slør, skørter og BH'er — også i
store størrelser — så du vil ikke gå forgæves.
Kom altid 10 min. før da der kun er afsat 30 min. prøvetid.
Prøvning
Du prøver den tilrettede kjole eller det tilrettede festtøj. Hvis det passer og du
er tilfreds, kan du tage kjolen eller tøjet med hjem. Der kan dog være
undtagelser — eksempelvis for kjoler med perlebroderi, eller hvis du ønsker at
få foretaget yderligere forandringer. Disse kræver en ekstra prøvning og en tid
for denne aftales.

Tilbehør
Frederiksberg Skrædderi har et udvalg af tilbehør som skørter, BH'er, slør,
stolaer, strømper og smykker. Vi syer også gerne specielle ting for dig.
Syning efter eget design
Vi giver gerne et tilbud på opsyning af brudekjoler eller selskabskjoler  enten
efter eget design eller et vi finder i fællesskab. Vi har også gode erfaringer med
at omdesigne brudekjoler med udgangspunkt i en kjole du allerede har købt og
alligevel skal have tilrettet hos os.
Husk altid at være i god tid — minimum 3 måneder før kjolen skal bruges. Så
har vi mulighed for at give dig den bedste service og det flotteste produkt.
Besøg vores website og bliv inspireret. Her finder du også et væld af
oplysninger om bryllupper, de fantastiske kjoler, osv.
Vi glæder os til at se dig!
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