
Werkwijze Webwinkel Kunstagenda van Marlou Kursten Kunstbemiddeling

U bent 365 dagen per jaar 24 uur per dag welkom in de webwinkel van Marlou Kursten Kunstbemiddeling met 
originele kunst, kado`s en sieraden in een kleine oplage, gemaakt door verschillende kunstenaars. Van een 
eigenzinnige en hippe verjaardagskalender tot keramiek en grafiek. We leveren uit voorraad en streven ernaar om 
snel te leveren. 

Indien u bij ons bestelt, gaat u akkoord met onze verkoopvoorwaarden. Voordat u bestelt dient deze voorwaarden 
door te lezen. Als u hierover vragen heeft kunt u altijd per e-mail contact opnemen met Marlou Kursten 
Kunstbemiddeling: info@marloukursten.nl

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam: Marlou Kursten Kunstbemiddeling
Vestigingsplaats: Heelsum
Telefoon: 06-44622006
Email: info@marloukursten.nl
KvK nr: 09074963 te Arnhem
BTW nr: NL001336928B86
ING: 1639616
BIC: INGBNL2A
IBAN: NL59INGB0001639616

Artikelen

De gebruikte afbeeldingen zijn ter illustratie. De kleuren van de geleverde artikelen kunnen wat afwijken.

Prijzen

De prijzen zijn exclusief verzendkosten, en voor één stuk, tenzij anders staat aangegeven. Het beheerprogramma 
van deze webwinkel telt automatisch € 4,25 verzendkosten bij de producten op. 

Vooruitbetaling en Verzending

Graag betaling contant bij levering. Als u liever online betaalt, dan kunt u het bedrag ook overmaken. Zodra de 
betaling bij ons binnen is, zullen wij uw bestelling verzenden. 

Producten worden verstuurd nadat het geld op de rekening is ontvangen, hierop is geen uitzondering mogelijk. 
Zodra uw betaling bij ons binnen is wordt uw bestelling via Post NL naar u toegezonden.
Levertijd 1-3 werkdagen.
Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van de goederen welke verzonden worden via Post NL. U 
kunt dit risico tegen meerprijs verzekeren. Deze kosten komen voor rekening van de koper. Wilt u hiervan gebruik 
maken, vermeld dit dan bij uw bestelling.
U mag overigens ook zelf uw bestelling komen ophalen. En contant betalen (geen pin).
Ons leveringsgebied is Nederland.

Retourneren
Niet helemaal tevreden over uw bestelling? Binnen 7 dagen na levering kunt u producten zonder opgaaf van reden 
retourneren waarna wij het aankoopbedrag zonder vragen direct terugbetalen. 
Wel zijn de kosten voor terugzending en de kosten van verzekering voor uw rekening.
De retourzending dient (binnen 2 dagen na ontvangst van de artikelen) vooraf aan Marlou Kursten Kunstbemiddeling 
te worden gemeld en door ons te worden geaccepteerd.

Retourzendingen:
* Stuur een e-mail naar info@marloukursten.nl
* Vermeld in de e-mail het factuurnummer
* Verpak het onbeschadigde product (in originele verpakking) dusdanig dat beschadiging bij terugsturen wordt 
vermeden
* Geef in de mail uw bankrekeningnummer door waar het bedrag 
op gestort kan worden (i.v.m. snelle afhandeling).

Producten kunnen worden geretourneerd naar onderstaand adres:

Marlou Kursten Kunstbemiddeling
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