
Algemeen: 
1. Op al onze leveringen zijn de volgende verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. 
Alle artikelen zijn leverbaar zolang de voorraad strekt.
Door te bestellen geeft u aan met de Algemene Voorwaarden akkoord te gaan.
Prijzen: 
2. Alle prijzen zijn in euro`s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. 
Verzendkosten:
3. Verzendkosten worden berekend naar gewicht volgens PostNL tarievenwijzer.
Afhankelijk van de artikelen wordt het per brievenbuspost of per pakket verzonden.
Pakketten tot 10 kg € 7.25
4. Levering:
Leveringen geschieden onder voorbehoud van prijswijzigingen en prijsfouten op de website.
5. Betaling:
Na een bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van uw bestelling en de totale 
kosten, inclusief verzendkosten.
Elke bestelling wordt pas geleverd na betaling vooraf, via iDEAL, Bancontact of Klarna.
De betaling dient binnen 14 dagen na de besteldatum te zijn voldaan, waarna de bestelling zal worden verzonden. 
Als hier niet aan wordt voldaan, zal de opdracht worden geannuleerd.
Herroepingsrecht:
6. U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na 
annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief 
verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. 
Deze kosten bedragen circa 7,25 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. 
Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien 
redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik 
te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@kwibbels.nl. Wij zullen vervolgens het 
verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in 
goede orde retour ontvangen is.
Aansprakelijkheid:
7. Kwibbels is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging door TNT Post. 
Kwibbels kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor afwijking van kleur t.g.v. beeldschermkwaliteit.
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