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Algemeen
Alle producten van designed 4 kids worden met de hand gemaakt., hierdoor kunnen er kleine verschillen in maten
en afwerkingen ontstaan.Onze producten worden uit verschillende delen van de stof geknipt hierdoor kan het
product enigzins afwijken van het voorbeeld van de foto, heb je een bepaalde voorkeur van een afbeelding laat het
ons dan weten.
Wij zijn afhankelijk van de kleuren die de stoffenfabrikanten ons leveren daardoor kan de tintstof wel eens per
seizoen verschillen.  Ben je niet helemaal zeker over bepaalde kleuren stuur ons een mailtje en we sturen je wat
stofstalen toe Het kan voorkomen dat de kleuren op je beeldscherm iets afwijken van de kleuren in werkelijkheid. 
Wil je graag een product op maat stuur ons een email met je wensen naar designed4kids@live.nl

Bestellen
Na aanvaarding wordt je bestelling binnen 24 uur per email bevestigd.
Hierbij ontvangt je een bevestiging van het bestelde artikel en een bestelnummer, deze graag vermelden bij je
betaling.
Wij houden je bestelling uiterlijk 7 dagen voor je gereserveerd. Is de betaling dan niet overgemaakt op onze
bankrekening dan wordt het product weer in de verkoop gezet .Mocht je problemen hebben met het plaatsen van
een bestelling dan kun je je bestelling ook per email doorgeven designed4kids@live.nl 

Prijzen & Betaling 
De vermelde prijzen zijn in euro`s, inclusief BTW. 
De bestellingen worden binnen NL met TNT post of DHL verstuurd.
De verzendkosten naar landen buiten Nederland, maar binnen Europa zijn op aanvraag.
De verzendkosten voor een bestelling buiten Europa, sturen wij in een afzonderlijke e-mail en is afhankelijk van het
land waar vanuit besteld wordt.
Betaling kan middels vooruitbetaling via het door ons opgegeven bankrekeningnummer Het product wordt pas
toegestuurd nadat de betaling is voldaan.

Verzending & Levering
Nadat de betaling is bijgeschreven op onze bankrekening sturen wij je bestelling binnen 2-7 werkdagen naar je toe,
uitgezonderd artikelen waar bij vermelding is gemaakt dat hier een aangepaste levertijd voor geldt.
De verzending wordt verzorgd door TNT post of DHL. TNT Post en DHL levert geen garanties. Zodra het artikel is
verzonden ontvang  ter bevestiging een e-mail van ons. Designed 4 kids is niet aansprakelijk voor verlies en/of
beschadiging van de goederen tijdens verzending via TNT Post of DHL. Je kunt ook kiezen om je bestelling
verzekerd te laten verzenden voor â‚¬ 7,50. Je bestelling is dan verzekerd tegen verlies en beschadiging tot â‚¬ 500,-.
Wil je hiervan gebruik maken geef dit aan op het bestelformulier onder opmerkingen

Herroepingsrecht bij levering van producten 

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van
redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product
door of namens de consument. Uitgezonderd hiervan zijn producten op maat of gepersonaliseerde artikelen deze
kunne wij niet retour nemen.

2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Geopende
verpakkingen worden niet teruggenomen. Indien consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het
product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren,
conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

Kosten in geval van herroeping 
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending
voor zijn rekening. 
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. 
 Uitsluiting herroepingsrecht 
1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is mogelijk voor producten: 
a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; 
b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn; 
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c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 
d) die snel kunnen bederven of verouderen; 
e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiÃ«le markt waarop de ondernemer geen invloed
heeft; 



Aansprakelijkheid
Alle producten die in het assortiment van Designed 4 kids zijn opgenomen, voldoen aan de strenge eisen waaraan
kinder- en babyartikelen moeten voldoen. Een speen / labeldoekje of ontdekkingskonijn  mag niet gebruikt worden
in wieg of bed. De speen / label doek en ontdekkingskonijn alleen gebruiken onder toezicht van ouders of leidsters.
In geval van klachten kan je je altijd tot designed 4 kids wenden. Verder hebben wij een aantal producten in de
collectie die niet van designed 4 kids zijn, deze producten vinden wij zelf helemaal super en passen goed in de
collectie van designed 4 kids. In geval van klachten over een van deze producten kan je je altijd tot designed 4 kids
wenden, waarna wij contact zullen opnemen met de desbetreffende fabrikant. Designed 4 kids sluit hiermee iedere
verantwoordelijkheid voor problemen met deze artikelen uit
 is niet verantwoordelijk voor eventuele kleur afwijkingen ten opzichte van de beeldschermweergave.
Designed 4 kids kan niet aansprakelijk worden gesteld door verlies of beschadiging tijdens de verzending. Ook
stellen wij ons niet aansprakelijk voor normale slijtage of verkeerd gebruik van een product. Wij adviseren ons
wasvoorschrift aan te houd.

Wasvoorschriften 
Alle producten van designed 4 kids zijn met de hand gemaakt en kunnen in de wasmachine op 30 gr. C niet in de
droger en warm strijken, tenzij anders staat aangegeven.


Privacy 
Adresgegevens worden slechts gebruikt voor het uitvoeren en afhandelen van de bestellingen. Designed 4 kids zal
privÃ©-gegevens nooit doorgeven aan derden. 

Copyright
Op alle op de site aanwezige informatie berust auteursrecht. Het is niet toegestaan om informatie, welke afkomstig
is van de site van designed 4 kids zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiÃ«ren en / of verspreiden in
welke vorm dan ook. Bezoekers c.q. gebruikers van de site kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de
aangeboden informatie. De tekst of grafische voorstellingen in deze website mogen zonder schriftelijke
toestemming van designed 4 kids noch geheel, noch gedeeltelijk worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt
door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins, hetgeen van
toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.
Designed 4 kids behoud ten alle tijden de rechten van de ontwerpen. 

Toepasselijkheid 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen van designed 4 kids. 
Door te bestellen bij designed 4 kids geef je aan akkoord te zijn met de voorwaarden. designed 4 kids heeft het
recht de voorwaarden na verloop van tijd te wijzigen.
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