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Algemene informatie
Algemeen:
Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van de blije gevestigd te lage zwaluwe en ingeschreven in het 
Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20146243 
De algemene leveringsvoorwaarden van de blije zijn van toepassing op alle leveringen door de blije. Door te bestellen geeft u aan 
met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.
Door te bestelling gaat u akkoord met de leverings voorwaarden
Bestelling:
Na het bevestigen van uw bestelling ontvangt u een orderbevestiging met de desbetreffende factuur middels e-mail retour. Hierin 
staat een overzicht van uw bestelling, het over te maken totaalbedrag, een factuurnummer en de betaalgegevens. bij verzenden naar 
buitenland krijgt u een 2 factuur met juiste verzendkosten voor betreffende land 
de openstaande bedrag dient te worden overgemaakt op:
rabobank nr 1478.34.864 tnv de blije onder vermelding van u order nummer
Na ontvangst van de betaling wordt de bestelling in behandeling genomen en gaat de levertijd van 3 werkdagen
De betaling dient volledig zo spoedig mogelijk, binnen 14 dagen na de besteldatum te zijn voldaan. Wij gaan pas over tot verzending 
indien het volledige bedrag door ons is ontvangen. Wij annuleren de bestelling wanneer wij uw betaling na afloop van deze termijn 
niet hebben ontvangen. 
Retouren:
Mocht er onverhoopt toch iets mis zijn met de artikelen die u besteld heeft doen wij ons best een oplossing met u te vinden.of krijgt u 
uw geld terug
Producten kunnen niet geretourneerd worden in geval van een slechte kwaliteit van aangeleverde foto’s, of spelfouten bij plaatsing 
van de bestelling door de klant. 
Stuur daarom foto’s met een goede kwaliteit en controleer goed de invoer van de gegevens voordat u de bestelling plaatst. 
Klachten m.b.t. afwijking in kleur t.o.v. afbeeldingen worden niet in behandeling genomen! 

Verzending:
Wij verzenden alles via dhl Het duurt ongeveer 1 a 2 werkdagen voordat u uw bestelling binnen heeft na verzending. Mocht er 
onverhoopt vertraging zijn door toedoen van dhl zijn wij daar niet verantwoordelijk voor. Mocht er schade ontstaan door toedoen van 
dhl zijn wij daar niet verantwoordelijk voor.
verzendkosten op factuur zijn voor binnen nederland ,wilt u een pakket naar buitenland verzenden krijgt u een 2e factuur met de juiste 
verzendkosten 
Prijzen:
Alle prijzen zijn inclusief BTW 
Prijswijzigingen en drukfouten voorbehoud.H
Privacy:
U gegevens die wij noteren in ons klanten bestand zullen niet aan derde worden doorgegeven
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