
1 of 1

Levering
Als u uw bestelling heeft afgerond en betaald ,ontvangt u van ons een bevestigings e-mail .We gaan dan vervolgens
aan de slag ,om uw bestelling zo snel mogelijk , bij u te laten bezorgen . Op het moment dat het is ingepakt en
verzonden ,krijgt u daarvan ook een bericht van ons . Wij doen onze uiterste best om elke bestelling zo snel mogelijk
te versturen .
Levertijd
Uw bestelling zal mits voorradig , zo snel mogelijk bij u thuis worden bezorgd , indien we niet in staat zijn om uw
bestelling snel te versturen geven we u hiervan een bericht per e-mail.
Bestellingen worden verstuurd op dinsdag, woensdag donderdag en zaterdag .
Zodra uw bestelling is betaald , ontvangt u uw pakketje in de meeste gevallen binnen 1 a 2 werkdagen , dit geld voor
Nederland , België en Duitsland kan iets langer duren
U krijgt van ons de track &trace code wanneer de bestelling is verzonden
Verzendkosten
Verzendkosten zijn € 4,95 voor Nederland , verzekerd verzenden dhl €8,70 voor Nederland tot een bedrag van
€500,00
Wij zijn niet aansprakelijk voor het zoekraken van pakketten, u kunt om dit in te dekken kiezen om het pakket
verzekerd te verzenden
Voor België en Duitsland zijn de verzendkosten € 15,50 incl verpakkingsmateriaal , wilt u dit verzekerd verzenden ,
wilt u dit dan aangeven bij de opmerking
BTW
Alle op de site vermelde bedragen zijn incl btw. Bij het afrekenen word het BTW bedrag vermeld , dat in de door u
geselecteerde artikelen zit .Het staat er dus puur informatief bij ,en wordt er niet nog eens erbij gerekend .De enige
kosten die erbij komen zijn de verzendkosten
Kantjesbandjes is een Nederlands bedrijf . We verstrekken geen btw vrije facturen aan buitenlandse klanten .Bij uw
bestelling ontvangt u een btw factuur, met Nederlandse btw . Met deze factuur kunt u de btw in uw eigen land
terugvorderen, bij de belastingdienst .
Disclaimer
Kantjesbandjes is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het foutief invullen van het bezorgadres of e-
mailadres door de klant tijdens het proces .Indien dit tot gevolg heeft dat de bestelling niet bij u aankomt , is dat voor
uw rekening .Controleer altijd uw gegevens nadat u het ingevuld heeft , mocht u toevallig een verkeerd e-mail of
afleveradres ingevuld hebben , neem dan zo snel mogelijk contact met ons op

Retouren
U kunt eventueel retourneren aan ons binnen 8 dagen ,kosten die gemaakt worden ,zijn voor de klant , alleen als het
onze fout is kunt u retourneren op onze kosten , dan krijgt u de gemaakte kosten gecrediteerd .
Alleen artikelen die. niet zijn afgeknipt en in originele verpakking kunnen worden geretourneerd, deze worden dan
gecrediteerd .
Niet of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet door ons geaccepteerd
Contact
Kantjesbandjes
Grasklokje 21
5658GP Eindhoven
Roelrits@hotmail.com
I ban nummer NL09 INGB 0007236349
k.V.K 17087751
B.T.W. NL 803616399 B 01
Tel 0653868973 / 0612227371
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