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Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden Vrouwezand-webwinkel.

1. Bestellingen
De opdrachtgever kan bestellingen 24 uur per dag 7 dagen per week plaatsen op  webwinkel van ‘t vrouwezand

2. Bezorging
2.1. Leveringstijden
Voor producten geldt een levertijd van drie tot vier werkdagen vanaf het moment van bestellingen en betaling.
Bezorgingen vinden in het algemeen plaats van maandag tot en met zaterdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur. Er
vinden geen bezorgingen plaats op zon,- en feestdagen, koninginnedag en oudejaarsdag. Vrouwezand-webwinkel
behoudt het recht om af te wijken van bovengenoemde leveringstijden.
 2.2. bezorging via TNT of koeriersdienst
Producten welke verzonden worden via TNT post of koeriersdienst worden in het algemeen binnen 2 werkdagen
afgeleverd. Het kan voorkomen dat dit langer duurt en in dit geval kan ‘t Vrouwezand niet aansprakelijk worden
gesteld.
Verzending is voor eigen risico van de opdrachtgever.

3. Prijzen
3.1. Prijzen zijn onder voorbehoud van zet en typ fouten en of wijzigingen door tussen tijdse verandering
3.2. Bij de prijzen is/ kan rekening gehouden zijn met eventuele schade, verkleuringen, compleetheid e.d. zoals
beschreven is op de site met betrekking op dat artikel.

4. Aansprakelijkheid
4.1. adressering/data
Vrouwezand kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het aanleveren van foutieve adressen en/of afleverdata.
4.2. afleverdatum
Vrouwezand kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in aflevering door toedoen van derde partijen
zoals TNT , DHLof GLS.

5. Annulering
Om een bestelling te annuleren dient de opdrachtgever contact op te nemen met de Vrouwezand-webwinkel. Dit
kan via email. Vrouwezand-webwinkel kan niet garanderen dat de bestelling geannuleerd kan worden. Eventuele
kosten worden bij annulering in rekening gebracht aan de opdrachtgever.

6. Wijzigingen
Om een wijziging door te geven dient de opdrachtgever contact op te nemen met vrouwezand Dit kan via email.
Vrouwezand kan niet garanderen dat de bestelling gewijzigd kan worden. Eventuele kosten bij wijziging worden in
rekening gebracht aan de opdrachtgever.

7. Klachten
Voor klachten en vragen kunt u terecht bij Vrouwezand. Dit kan via email. Klachten worden altijd in behandeling
genomen.

8. Privacy
Gegevens van de opdrachtgever zullen niet worden doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële
doeleinden.

9. Uitstraling
De uitstraling van de producten kan afwijken van de producten getoond in de web winkel

10. garantie

Producten welke gekocht zijn  en waar garantie voor geldt  hebben standaard de fabrieks garantie
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