
Algemene Voorwaarden Haarsalon Noordhorn

Dit zijn de algemene webwinkelvoorwaarden van de Haarfratsen gevestigd te Zuidhorn aan de Overtuinen 10 in 
Zuidhorn ingeschreven bij de kamer van koophandel te Groningen onder de naam Haarfratsen nummer 020 68993 / 
Btw : NL.1085.57.406.B.01

Prijzen :
De vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten en verpakkingskosten.
De vernoemde prijzen zijn voorbehouden van eventuele typefouten en prijswijzigingen.
Mocht de prijs worden aangepast op de dag van de bestelling dan wordt de klant hiervan op de hoogte gebracht 
alvorens er tot verzending wordt overgegaan.

Verzendkosten :
De verzendkosten komen voor rekening van de koper .
Bij bestellingen boven de 100,- EUR worden geen verzendkosten in rekening gebracht .
Verzenden gebeurt op risico van de koper .

Wij verzenden uitsluitend binnen Nederland.

De koper is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste adresgegevens bij verzending.
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ,vermist raken of diefstal van de pakketten tijdens de verzendprocedure . De 
paketten worden via post nl bezorgt .

Levering 
De levertijd bedraagt 2 a 5 werkdagen ,na ontvangst van de betaling. 
Indien er producten niet op voorraad zijn zal de koper hiervan op de hoogte gebracht worden. 
Indien de levertijd meer dan 10 werkdagen bedraagt heeft de klant recht op annulering van de bestelling zonder 
enige kosten. 

Betaling 
De betaling dient binnen 5 werkdagen te geschieden tenzij anders is overeengekomen.
Betalingen dienen vooraf te worden voldaan op rekeningnummer 408932007 t.a.v. Haarfratsen

Afwijkingen 
De kleuren van de producten kunnen afwijken van de foto´s op onze website .
Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor bovengenoemde afwijkingen.

Retourzending :

Producten kunnen uitsluitend retour genomen worden als deze onbeschadigd ,ongebruikt en in de originele 
verpakking met labels binnen 5 werkdagen retour zijn gezonden
naar Haarfratsen, Overtuinen 10 ,9801BR, Zuidhorn .

De verzendkosten van retourzendingen zijn voor de koper en worden niet door ons vergoed ! 

Retourzendingen onder rembours of retourzendingen die niet voldoende zijn gefrankeerd worden niet in behandeling 
genomen .

Indien de zending aan bovenstaande voorwaarden voldoet zal het bedrag exclusief verzendkosten binnen 10 
werkdagen gecrediteerd worden op rekening van de koper. 

Tevens kunt u de goederen terug brengen bij onze winkel naar onderstaand adres 
Overtuinen 10, 9801BR, Zuidhorn 0594 529918 .

Aansprakelijkheid 
Wij zijn niet aansprakelijk bij een eventuele huidreactie door het gebruik van de producten of ander enige andere 
vorm van schade door de door ons verkochte producten / artikelen.
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