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In principe levering bij vooruitbetaling of onder rembours (per GLS, meerprijs 6
euro)
Voor leveringen boven de 50 euro in Nederland geen bestelkosten, met
uitzondering eventueel van hele zware of volumineuze bestellingen. Toch een kleine
order maar het past door de brievenbus? Kleine orderkosten zijn slechts 3.50.
Levering naar een ander adres (bijvoorbeeld naar je werk) is geen probleem, als je
dat duidelijk aangeeft.
Niet tevreden? Zonder opgaaf van reden mag je het gekochte (uitzondering:
speciaal bestelde of gemaakte producten) binnen 14 dagen in overleg weer
terugsturen. Wel moet je zelf de postzegels betalen, ongefrankeerde zendingen
nemen we niet aan, alleen al om de post de exorbitante tarieven af te leren Je krijgt
je geld (muv verzendkosten) weer teruggestort. Bedenk je je al voordat de
-standaard- spullen verzonden zijn dan krijg je uiteraard alles terug. We gaan er
hierbij wel van uit dat de terug te sturen spullen nog nieuw zijn en in de originele
verpakking, het is niet de bedoeling dat je ieder week een nieuwe gratis ketting op
je ATB zet ;)
We maken hier ook wel eens fouten. Mocht een artikel toch niet op voorraad zijn,
dan kun je de (hele) bestelling annuleren en krijg je je geld terug. Je krijgt in ieder
geval niet ongevraagd een substituut in de maag gesplitst, als er een alternatief is
wordt dat altijd eerst overlegd.
Verzenden naar partikuliere adressen per post, en in principe alleen op het
huisadres en niet bij de buren (maar sommige Amsterdamse postbodes kunnen niet
lezen of hebben overal sc#$% aan?). Bij niet thuis kun je de spullen dan op het
postkantoor ophalen. Naar zakelijke adressen versturen we pakketjes ook wel met
de GLS.

Hoe snel gaat het?
•
•

Ik probeer alle artikelen op deze site op voorraad te houden, maar het zit wel eens
tegen.
Heen en weer naar het postkantoor is weer een uur dus het kan zijn dat dingen
soms een dag langer blijven liggen. Doorgaans zijn dinsdag en donderdag de
verzenddagen.

Kleine lettertjes
Leveringsvoorwaarden:
1) Eigendomsvoorbehoud: Alle door ons geleverde goederen blijven ons eigendom tot ze volledig zijn betaald.
2) Deelleveringen: Het kan voorkomen dat bestellingen in gedeelten uitgeleverd worden. Deelleveringen worden zelfstandig gefactureerd.
3) Gebreken\klachten: Manco's en zichtbare gebreken schriftelijk melden binnen 8 dagen na levering
4) Retourzendingen: Retourzendingen alleen in overleg
5) Betaling: Tenzij anders (schriftelijk) overeengekomen geldt een betalingstermijn van 30 dagen. Partikuliere bestellingen in principe bij vooruitbetaling
6) Incasso: Bij ingebreke blijven komen alle redelijk te maken kosten voor incasso en gerechtelijke procedures voor kosten koper. Ook kan de wettelijke
rente worden gevorderd.

