
Bijna alle artikelen zijn 2e hands, en kunnen daardoor slijtage en/of kleine beschadigingen vertonen. Waar mogelijk
wordt hier melding van gemaakt, echter kan hier geen aanspraak op gemaakt worden.
Materialen worden zo correct mogelijk omschreven, op een afwijking kan geen aanspraak gemaakt worden.
Prijzen
Alle prijzen in de webwinkel zijn in Euro's. Prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en/of drukfouten.
Afhalen/verzenden/verpakkingen
Wij doen ons best de bestelling binnen 48 uur nadat de betaling is ontvangen te versturen. Voor vertragingen van
PostNL zijn wij niet aansprakelijk. Voor zoekgeraakte en niet afgeleverde zendingen zijn wij niet verantwoordelijk en
deze worden niet vergoed.
Voor verzending via PostNL hanteren wij de volgende prijzen:
Brievenbuspost: EUR 1,90 aan postzegels.
Op verzoek kan de bestelling met track en trace verzonden worden, de verzendkosten hiervoor zijn EUR 4,85. Dit
bedrag kan bij het totaal van het artikel of artikelen opgeteld worden en d.m.v. vooruitbetaling overgemaakt worden.
Voor verzending naar andere landen zijn de kosten op te vragen.
Voor retourzendingen om welke reden ook geldt dat de verzendkosten voor de koper zijn.
Voor beschadigingen tijdens het transport zijn wij niet verantwoordelijk, en nemen deze goederen niet retour.
Betalingen
Bij het afhalen van artikelen kunt u ter plekke contant betalen, u kunt bij ons niet pinnen.
Bestellingen via de webwinkel kunnen via Ideal betaald worden, of via vooruitbetaling per omgaande, uiterlijk binnen
7 dagen waarbij wij de bestelling verzenden nadat wij de betaling hebben ontvangen. Is de betaling van 7 dagen niet
ontvangen behouden wij het recht de bestelling te annuleren.
Retourneren
Via de webwinkel bestelde artikelen kunnen binnen 7 dagen na ontvangst geretourneerd worden. Retourneringen
moeten schriftelijk aangemeld worden via Email. Het artikel dient goed verpakt en onbeschadigd retour te komen.
Beschadigde artikelen worden niet retour genomen of vergoed. Retourkosten voor teruggestuurde artikelen voor
welke reden ook zijn voor de koper.
Aansprakelijkheid
Oude pareltjes is niet aansprakelijk voor schade of breuk wat ontstaan is door gebruik van onze artikelen,en voor
schade of beschadigingen na ontvangst van de artikelen. Op de werking van de artikelen kunnen wij geen garantie
geven.
Oude pareltjes
J. Zevenberg,
Iemstukken 91, 9407 KK, Assen
Tel: 06 18091218
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