
Algemene voorwaarden voor de winkel:
•    De reseller mag de tassen hoger prijzen dan de verkoopprijzen die Booming Bags hiervoor heeft staan. Echter 
mag dit niet lager zijn dan de gegeven advies-verkoopprijs van Booming Bags.
•    Zowel de reseller als Booming Bags hebben geen invloed op wat er geleverd wordt. (Denk aan 
kleurencombinaties, animal prints etc.) Wel proberen we rekening te houden met een voorkeur.
•    Een bestelling kunt u te allen tijde doorvoeren. Mochten wij de tassen niet meer op voorraad hebben, worden 
deze zo snel mogelijk besteld en geleverd. Dit kan maximaal 4 weken duren.
•    Er moet een backlink worden geplaatst op het social media account van de reseller die naar Booming Bags 
verwijst. Booming Bags zal dit uiteraard ook doen voor de reseller!
•    De producten van Booming Bags mogen op de webshop van de reseller komen te staan. Zolang er een duidelijke 
vermelding is naar Booming Bags en deze met deze naam geadverteerd wordt.
•    De reseller is ervan op de hoogte dat Booming Bags op een braderie of fair in de buurt of in dezelfde plaats kan 
staan.
•    Wij streven naar alleenrecht in de plaats van de winkel, indien de reseller vier keer per jaar voor het minimaal 
orderbedrag ex btw afneemt. Booming Bags is genoodzaakt op andere aanvragen in te gaan, als hier niet aan 
voldaan wordt. Dit zal altijd eerst besproken worden.
•    De klant is ervan op hoogte dat de tasjes van gebruikt leer gemaakt zijn. Het kan voorkomen dat de tas vlekjes, 
kleurverschil of gaatjes heeft of dat de haartjes kunnen loslaten.
•    Booming Bags vergoedt alleen tot drie maanden na de aankoop van de tas, bij het aantonen van de bon. 
Bankafschriften worden niet als betaalbewijs gezien. Alleen een fysieke bon. Booming Bags vergoedt geen 
slijtplekken of tassen met loslatende haren.
•    Mocht een bepaalde collectie minder goed lopen, dan kan er in overleg een ruiling plaats vinden. Dit kan tot het 
plaatsen van een nieuwe bestelling binnen zes weken. Wanneer het product eenmaal geruild is, kan het niet opnieuw 
geruild worden.
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