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Pricing: Prices are subject to change without notice due to fluctuating material and manufacturer`s and shipping
costs. All prices shown are F.O.B. Gorredijk the Netherlands Payment: all order will be send prepaid , payment can be
made by cash ore money order by bank wire , Telephone orders are welcome. By payment you agree to this sales
policy Refusals in case off COD all refused COD customers will be billed a 15 % restocking charge plus fright to and
from the destination Shipping: All orders will be sent unless otherwise notified. Back-ordered items will either be sent
when available within a period off 6 weeks or a refund given. Claims for damage, open concealed, must be with the
carrier , always inspect your package upon delivery . inspect all package in the presence of the delivery driver , The
driver must note any damage Ask the driver the carrier’s. procedures for handling damage claims , you must hold
the original box , packing material and damaged merchandise for inspection or carrier will not honor the claim ,
notify lilypad speedshop on returning damaged goods , lilypad speedshop is not responsible if no notification is give
within 24 hours of receipt A shipping and handling charge will be applied to all orders.Returns: special orders can not
be returned , no returns after 8 days , customer is responsible for right year and model off parts ordered ,
Authorization must be obtained before returning merchandise. . We will either replace the part(s) or refund the
purchase price. All returned items must be including all packaging material , warranty cards , manual’s and
accessories .re-pack the item in a study box and include a copy of your invoice , you must ship orders back pre paid,
we do not accept cod shipments All exchanges need to have reshipping charges included , Items that have been
used , damaged or altered are not warranted and cannot be returned for credit . Any shipping charges are not
refundable .absolutely no refund after 8 days especially no refund on special orders or close out merchandise Limited
Warranty and Liability: never under any circumstancesis there is warranty on used parts , used parts are sold in the
condition as the are , The purchaser understands and recognizes that racing parts , specialized street rod equipment
and all parts and services sold by lily pad speedshop are exposed to many and varies conditions due the manner in
which they are installed and used , Any products distributed by lilypad speedshop will carry the respective
manufacturer`s warranty. Electric part do not have warranty if not installed by lily pad speedshop , This warranty
does not cover any items that have been altered, misused, or are damaged by improper installation. Lilypad
speedshop will not be liable for any person or property damage caused by the use, misuse, failure, or exceed the
original purchase price of the merchandise sold.Warrantie claims if an item has manufacturer’s warranty being free
from defects we will exchanges only, if the item has been used and you are requesting warranty work , this may take
up 30 to 60 days as warranty work is done by the manufacturer NOT lilypad speedshop
dutch
Prijzen : prijzen kunnen variëren zonder mededeling door de wisseling van materiaal , leverancier and verscheping’s
kosten , alle prijzen zijn af Gorredijk Nederland Betaling : alle orders worden verzonden bij vooruitbetaling , betaling
kan worden gedaan door bankoverschrijving of contante betaling , telefonisch order zijn welkom . door betaling ga je
akkoord met de verkoop voorwaarden , Weigeringen in het geval van C.O.D. alle geweigerde C.O.D. word 15 %
kosten berekend plus verzendkosten naar en vanaf verzendadres in rekening gebracht Verzending : alle orders
worden verzonden tenzij anders vermeld , niet op voorraad zijnde artikelen zullen worden verzonden als deze op
voorraad zijn in een periode van 6 weken of een terugbetaling vind plaats , claims voor schade , beschadigde
verpakking , moet bij de verscheper worden geclaimd , inspecteer altijd de pakketen bij ontvangst , inspecteer altijd
de pakketen in het bijzijn van de chauffeur , de chauffeur moet op de hoogte zijn van alle schade , vraag de
chauffeur naar de procedure voor schade afhandeling , je moet de originele doos , verpakking’s materiaal en
beschadigde onderdelen voor inspectie door de verscheper bewaren anders zal deze de claim niet behandelen ,
lillypad speedshop is niet verantwoordelijk als niet binnen 24 uur op de hoogte is van beschadigde ontvangst .
verpakking en verzendkosten word berekend bij elke order Retourzending ; speciale bestellingen, veiling items ,
gebruikte items tenzij anders vermeld kunnen nooit worden terug gestuurd , geen retour zending na 8 dagen , klant
is verantwoordelijk voor juiste bouwjaar en model bij bestelling , alvorens artikelen terug te sturen moet eerst
goedkeuring worden verkregen , wij zullen het onderdeel vervangen of geld terug geven , alle terug te sturen
onderdelen moet zijn voorzien van de originele verpakking , garantie bewijzen , handleidingen , en toebehoren ,
verpak de onderdelen in een stevige doos inclusief de rekening , jij moet het pakket terug sturen vooruitbetaald , we
nemen geen rembours zendingen in ontvangst , alle omruil zendingen moeten verzonden worden met retour
verzendkosten bijgevoegd , onderdelen welke zijn gebruikt , beschadigd of veranderd kunnen niet worden terug
genomen voor terugbetaling , verzendkosten word nooit vergoed Absoluut geen terug betaling na 8 dagen , speciaal
nooit geen terug betaling op speciale bestellingen veiling items en gebruikte onderdelen en aanbiedingen Garantie
en verantwoordelijkheid : nooit onder geen enkele voorwaarde is er garantie op gebruikte onderdelen , gebruikte
onderdelen worden verkocht in de staat waar in ze zich bevinden , de koper begrijpt en erkend dat race onderdelen ,
speciale hotrod onderdelen en andere onderdelen verkocht door lilypad speedshop worden bloot gesteld aan diverse
condities en manier waarin ze kunnen worden gemonteerd en gebruikt , alle producten geleverd door lilypad
speedshop is voorzien van de fabrikant gegeven garanties , gebruikte onderdelen hebben nooit garanties indien
anders schriftelijk overeengekomen , elektrisch onderdelen hebben totaal geen garantie als deze niet zijn
geïnstalleerd zijn door lilypad speedshop In alle andere gevallen beslist lillypad hotrods De garantie is niet van
toepassing op artikelen welke zijn beschadigd door verkeerd gebruikt of verkeerd zijn gemonteerd , lilypad
speedshop in niet verantwoordelijk voor schade aan personen of onderdelen veroorzaakt door gebruik , misbruikt of
defecten en zal de originele aan koop prijs overschrijden Garantie claims als een artikel een vrij van gebreken
fabriekt garantie heeft word deze alleen door omruil vervangen , als een artikel is gebruikt en een beroep word
gedaan op garantie zal dit 30 tot 60 dagen duren omdat de reparatie word uitgevoerd door de fabrikant en niet door
lilypad speedshop
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