
ALGEMENE VOORWAARDEN

Door te bestellen gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

Quirijno Accessoires 
www.quirijnoaccessoiresenbeauty.nl 
E-mail: info@quirijnoaccessoiresenbeauty.nl of quirijno@live.nl 
Telefoon: 0655104795 of 0102341207 
KvK-nummer: 24481246 
BTW-identificatienummer: NL001573977B63
ING-bank: NL98INGB0750775831 

Producten
Alle prijzen zijn in Euro`s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Wij besteden veel aandacht aan de juiste 
vermelding van onze prijzen en de informatie en afbeelding over de artikelen. Toch is het mogelijk dat er kleine 
verschillen optreden. Quirijno Accessoires is hier niet aansprakelijk voor.

Bestelprocedure
Bestellen is zeer eenvoudig. Er geldt geen minimumbestelbedrag.

Bevestiging 
Als uw e-mailadres correct is ingevuld, ontvangt u binnen 24 uur een e-mail als bevestiging van uw bestelling. Indien 
u geen e-mail met orderbevestiging hebt ontvangen is de bestelling niet correct bij Quirijno binnen gekomen. Wij 
verzoeken u dan contact met ons op te nemen.

Betalen
We werken door middel van achteraf betalen (Klarna) of betalen bij afhalen. 
U kunt in het bestelformulier kiezen voor de volgende manieren van betalen. 

U kunt bij Quirijno op de volgende manieren betalen:

1: Klarna achteraf betalen(div. betaalmogelijkheden)

2: U kunt uw bestelling na duidelijke afspraak ophalen en dan contant betalen. Zodra uw bestelling gedaan is kunt u 
contact opnemen om een afspraak te maken.

3: Eventueel kunt u ook het totale factuurbedrag vooraf overmaken naar rekeningnummer NL98INGB0750775831 
t.n.v. Quirijnen te Vlaardingen o.v.v. het ordernummer.
Bij betaling met een bankrekening buiten Nederland is het vereist dat u hierbij de BIC- en IBAN-code behorende bij 
ons rekeningnummer vermeldt: BIC: INGBNL2A, IBAN: NL98INGB0750775831 
De betaling dient binnen 5 werkdagen na bestelling op onze rekening te zijn bijgeschreven.

Verzenden 
Voor verzending wordt uw bestelling door ons zorgvuldig verpakt. Quirijno is niet aansprakelijk voor verlies en/of 
beschadiging van leveringen tijdens de verzending.
De verzendkosten worden automatisch berekend in het winkelwagen-proces. 
Alle verzendkosten zijn tevens inclusief BTW, administratie- en verpakkingskosten.
Zie verzendkosten.

Levertijd
Zodra het totale factuurbedrag op onze rekening staat bijgeschreven zal de bestelling in de regel nog dezelfde of de 
eerstvolgende werkdag, maar in ieder geval binnen vijf werkdagen worden verzonden. Indien een artikel niet op 
voorraad is ontvangt u hierover meer informatie per e-mail. 

Niet tevreden?
Bent u niet tevreden over uw aankoop bij Quirijno, dan kunt u uw bestelling binnen 14 werkdagen na aflevering 
zonder opgaaf van reden retourneren (mits onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking). Oorsieraden 
kunnen om hygiënische redenen niet worden geretourneerd.
Zodra uw bestelling binnen deze periode bij ons retour is ontvangen krijgt u het volledige aankoopbedrag minus de 
verzendkosten binnen 14 dagen teruggestort op uw rekening. Het retourneren van de bestelling is op eigen risico. 
Het adres van Quirijno Accessoires vind u op uw bevestigingsmail en de factuur.
Annuleringen/retouren dienen vooraf aan Quirijno Accessoires te worden gemeld, via het e-mailadres. Vermeld in de 
annulering/retourzending uw volledige naam- en adresgegevens en de bestelnummers van de artikelen. Afgeprijsde 
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artikelen kunnen niet worden geretourneerd.
Let op: het rekeningnummer dat u opgeeft voor de terugbetaling dient gelijk te zijn aan het rekeningnummer 
waarmee u de betaling aan Quirijno Accessoires hebt gedaan.

Garantie
Quirijno Accessoires verleent geen garantie op de bestelde artikelen. Mocht er zich een probleem voordoen, neem 
dan contact met ons op, dan komen we er samen wel uit.

Overig 
Het kan gebeuren dat een artikel al verkocht is op het moment dat u het bestelt. U kunt dan voor een ander artikel 
kiezen van dezelfde prijs, of wij storten het bedrag terug. U wordt hierover via e-mail op de hoogte gebracht. 

Aanbiedingen en/of acties zijn geldig zolang de voorraad strekt.

Quirijno Accessoires verstrekt geen gegevens aan derden waardoor uw privacy in het geding komt. Zie 
privacyverklaring onderaan.

Quirijno Accessoires heeft te allen tijde het recht om de algemene voorwaarden aan te vullen en/of te wijzigen.

Bedrijfsgegevens:
Quirijno Accessoires 
www.quirijnoaccessoiresenbeauty.nl 
E-mail: info@quirijnoaccessoiresenbeauty.nl of quirijno@live.nl
Paul Henri Spaakring 9
3137 DH Vlaardingen
Telefoon: 0655104795 of 0102341207
KvK-nummer: 24481246
BTW-identificatienummer: NL001573977B63
Bankrekeningnummer ING-bank: NL98INGB0750775831

PRIVACYVERKLARING

Quirijno Accessoires, 
gevestigd aan P. H. Spaakring 
3137 DH Vlaardingen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 
privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Quirijno Accessoires verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze 
gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 
16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker 
ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te 
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd 
bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan 
contact met ons op via info@quirijnoaccessoiresenbeauty.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Quirijno Accessoires verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling 
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming:
Quirijno Accessoires neemt geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van 
geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Quirijno Accessoires bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 

2 of 3



waarvoor je gegevens worden verzameld. Het door jou verstrekte e-mailadres wordt uit het bestand verwijderd bij 
afmelding van de nieuwsbrief.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Quirijno Accessoires verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is 
voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven 
die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde 
niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Quirijno Accessoires blijft verantwoordelijk voor deze 
verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Quirijno Accessoires gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk 
maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt 
opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de 
technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en 
onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je 
afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je 
ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om 
je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van 
jouw persoonsgegevens door Quirijno Accessoires en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent 
dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand 
naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot 
intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar 
info@quirijnoaccessoiresenbeauty.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je 
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de 
strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter 
bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Quirijno Accessoires wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale 
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Quirijno Accessoires neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als 
jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan 
contact op met onze klantenservice of via info@quirijnoaccessoiresenbeauty.nl
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