Aanlevervoorwaarden
Hoe lever ik mijn quilttop aan?
Quilttop, voering en tussenvulling dienen los te worden aangeleverd. Ons maakt het niet uit hoe
groot uw quilttop is, hij mag klein zijn, u betaald alleen een minimum prijs van 2m². Onze machine is
maximaal 3,5 m breed, uw quilttop mag dus aan de korte kant zelfs 3,5 m zijn!
Quilttop: Top goed platstrijken, let vooral goed op de naden, liefst alle naden naar 1 kant en niet
open strijken. Strijk eerst de achterkant en later ook de voorkant van uw quilttop. Controleer de
quilttop op losse draadjes en of er per ongeluk naden open zijn.
Controleer of de quilttop plat is. Erg belangrijk! Leg de quilttop op de grond en kijk of de randen recht
en haaks zijn, hobbelt de quilt of de border is het voor ons lastig om de ruimte te verdelen. Is de
border te strak of te hobbelig aangezet is het aan te raden de border eraf te halen en opnieuw aan te
zetten. In dit geval geld de uitdrukking : What you see is what you get!
Als er een boven en onderkant aan uw quilttop zit, geef dit dan aan met een briefje op de quilt.
Tussenvulling: Wij leveren een ruime sortering tussenvulling (standaard 240cm breed maar ook
paketten van 310 x310 cm), maar u mag ook uw eigen tussenvulling meeleveren. De tussenvulling
dient altijd 10% groter te zijn dan de quilttop. Liefst geen vulling uit een pakket( is te gekreukt voor
ons werk). Bij 100% katoenen tussenvulling moet er een scrimlaag op zitten om uitzakken en
schuiven te voorkomen. Tussenvulling liever niet voorwassen (komen er vaak zakkers in).
Reststukken worden door ons altijd Voor meer informatie over de tussenvullingen gaat u naar het
hoofdstuk tussenvulling op onze website. Voor het aanschaffen van een tussenvulling gaat u naar de
webshop.
Achterkant: Wij leveren een ruime sortering dubbelbrede quiltstoffen van minimaal 275 cm breed
voor de achterkant. Op dit moment hebben we ongeveer 400 verschillende stoffen in voorraad. onze
stoffen zijn van de hoogste kwaliteit en van 100% katoen. De stoffen komen van erkende merken
zoals Moda, Benartex, henry Glas, Marcus Brothers ,Timeless treasures,Willington prints en nog veel
meer. Al deze stoffen kunt u vinden in de webshop.
Belangrijk , als u de stof zelf aanlevert moet deze goed gestreken zijn, let op valse vouwen. En net als
bij de tussenvulling ook hier 10% groter dan de afmetingen van de top.
Garenkeus: Wij leveren alle soorten garen, voor elk wat wils. Katoen effen of mulitcolour. Polyester
glimmend of mat. Metallic, transparant of zijde. Heeft u hulp nodig bij het uitzoeken van het garen ga
dan eventueel naar www.superiorthreads.nl. En vragen mag natuurlijk altijd.
Opsturen of brengen? Op dinsdag en donderdag bent u van harte welkom in ons ateilier om uw
quilttop te brengen en door te spreken. We vullen samen het opdracht formulier met u verder of
helemaal in, zoeken voeringstof, tussenvulling , garen en patronen met u uit. Opsturen kan natuurlijk
altijd. Doe de quilt samen met een volledig ingevuld opdrachtformulier( te downloeaden op
www.machinequilting.nl) eerst in een plastic tas dan in een doos met uw naam ook aan de
binnenkant. Wij bellen als de quilt binnen is. Stuur een quilt altijd met aangetekende post. We
vragen een aanbetaling van € 50.- op het quilten.

