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Algemene voorwaarden van Just for Beauty, gevestigd te Beverwijk
Door het plaatsen van een bestelling geef je te kennen dat je met onze leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord
gaat.
Just for Beauty behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden zonder voorafgaande
kennisgeving van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
1. Algemeen
Identiteit van ondernemer:
Just for Beauty
Deken Waarestraat 24
1943 JW Beverwijk
De klantenservice is bereikbaar op het telefoonnummer +31 (0)6-48312156 of via info@justforbeauty.nl
(op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur)
BTW-identificatienummer: NL001612453B69
KvK nr: 34283462
2. Informatie
Alle informatie in de webshop van Just for Beauty is zorgvuldig samengesteld.
Het is echter niet uit te sluiten dat bepaalde informatie onjuist, onvolledig en/of niet up-to-date is.
Just for Beauty is hiervoor niet aansprakelijk.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van
derden niet door Just for Beauty erkend.
Just for Beauty garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het
aanbod vermelde specificaties. Echter zijn al onze producten gefotografeerd, waardoor deze iets lichter of donkerder
kunnen overkomen. Houd hier rekening mee voordat je een aankoop doet.
3. Bestellen en betalen
Alle genoemde prijzen op de webshop zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
Als je een bestelling hebt geplaatst, ontvang je een orderbevestiging per e-mail. Hierop staan het totaalbedrag
(inclusief de verzendkosten) en onze bankgegevens vermeld, alsmede een overzicht van de bestelde producten. Na
ontvangst van de orderbevestiging, kun je het verschuldigde bedrag overmaken naar het rekeningnummer van Just
for Beauty. Tevens bieden wij de mogelijkheid om je betaling kosteloos via iDeal te voldoen.
Indien je hebt gekozen voor de optie ‘vooraf overmaken’, raadt Just for Beauty aan om te wachten met betalen tot je
de orderbevestiging hebt ontvangen.
Zodra het verschuldigde bedrag (inclusief verzendkosten) op de bankrekening van Just for Beauty is bijgeschreven,
wordt je bestelling zo snel mogelijk via PostNL verzonden.
Vermeld bij je betaling alsjeblieft altijd het ordernummer.
De producten worden, indien voorradig, binnen 2 tot 5 werkdagen verzonden.
In sommige gevallen zijn wij hierbij afhankelijk van de verzenddagen en levertijden van onze leverancier.
Wij doen ons best om onze webshop zo up-to-date mogelijk te houden. Het kan echter voorkomen dat een artikel
niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.
De producten blijven volledig eigendom van Just for Beauty totdat het totaal verschuldigde bedrag voldaan is aan
Just for Beauty.
4. Prijzen
Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk
maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van typfouten. Voor de gevolgen van typfouten wordt geen
aansprakelijkheid aanvaard.
Alle prijzen op de site zijn in euro's en inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten.
5. Verpakkings- en verzendkosten
Voor bestellingen boven de € 75 rekent Just for Beauty geen verzendkosten.
Komt het totaal van je bestelling uit op een bedrag onder de € 75, dan wordt er een vast bedrag berekend van €
5,95 voor verzendkosten, dit geldt zowel voor brievenbuspost als pakketpost binnen Nederland. Na ontvangst op het
postkantoor wordt er per mail een track and trace code toegezonden.
6. Verpakking
Alle producten worden verstuurd in een beschermende verpakking.
Het heeft voor ons prioriteit om je bestelling zo snel mogelijk onbeschadigd af te leveren, hierdoor kunnen wij helaas
geen inpakservice aanbieden.
7. Klachten
Mocht je niet tevreden zijn over een geleverd product of de afhandeling van je bestelling, dan vernemen wij dit graag
binnen 24 uur na ontvangst van je bestelling.
Dit kan per mail via info@justforbeauty.nl, Just for Beauty zal er alles aan doen om tot een passende oplossing te
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komen.
8. Privacyverklaring
Je gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld, onder geen beding zullen wij je gegevens doorverkopen of ter
beschikking stellen aan derden.
9. Overig
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Just for Beauty en op iedere tussen Just for
Beauty en consument tot stand gekomen overeenkomst.
De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van de webshop van Just for
Beauty. Op verzoek zenden wij je een schriftelijk exemplaar.
Just for Beauty behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving van
tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
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