
WEBSHOP INFORMATIE

Online shoppen is fantastisch! Zo uit je luie stoel of op het werk of lekker op een terrasje jouw bestelling plaatsen.

Uiteraard willen wij jouw zo goed mogelijk informeren, dus hieronder vindt je meer informatie omtrent verzending, 
levertijden en retourneren.

Wij verzenden via Post nl Wilt u het pakket extra aangetekend dan zijn de kosten voor uzelf

Wilt u een pakket naar het buitenland verzenden.
Neem contact met ons op voor meer informatie.

BETALEN
Betalen kan op de volgende manieren:
*via bank/giro overschrijving NL60INGB0003353200
t.a.v artikel naam 
N.Buis Den helder.

U kunt ook betalen via 
of via Ideaal en Molly en Pay pal
Of ik stuur een Tikkie 

Zodra een bestelling is geplaatst wordt de bestelling 5 werdagen voor u gereserveerd. Als de betaling na 5 dagen 
niet binnen is dan gaat het artikel weer terug in de winkel in. Mocht er een reden zijn voor vertraging van de 
betaling, laat het dan even weten. Wij helpen graag .

Mijn streven is “Jouw aankoop binnen 48 uur te verzenden .Wil je het pakketke sneller in huis of is het een cadeutje 
laat het mij weten dan doe ik mijn stinkende best om er wat leuks van te maken of tussendoor jouw pakketje te 
posten

RUILEN
Als u iets wilt ruilen neem dan vooraf even contact met ons op per e-mail:
info@trashandtreasures.nl

Wij hanteren de volgende voorwaarden 
Vooraf persoonlijk contact met ons via email 
Artikel moet in goede staat, ongedragen, en in soortgelijke verpakking geretourneerd worden.
Het artikel moet binnen 7 dagen na ontvangst door de koper worden teruggezonden 
U bent verantwoordelijk voor de retour zending
Dat houd in netjes en goed verpakte retour zenden . Adres correct, ongedragen en op tijd verstuurd 

Wij storten na ontvangst van retournering binnen 14 dgn het aankoop bedrag terug.Sieraden kunnen om hygenische 
redenen niet geruild worden. Ook artikelen onder de 10,- worden liever niet geruild

AANSPRAKELIJKHEID
Trash & Treasures is niet aansprakelijk voor mogelijke typefouten, kleurverschillen of veronderstelde fouten 
aangaande productinformatie of prijzen op de website. Verzendingen zijn ook op eigen risico.

Trash & Treasures werkt met Recycled en vintage materiaal. Soms van wel meer dan 50 jaar oud. Houdt u er 
rekening mee dat het altijd mogelijk is dat er kleurverschillen en slijtageplekken of gebruikssporen kunnen zijn. De 
prijzen zijn gehanteerd op hoe oud of nieuw onze producten zijn Onze producten worden uiteraard vooraf 
gecontroleerd en gereinigd en evt hersteld.

VERPAKKING
TRASH & TREASURES doet ook zijn best het mileu minder te belasten.Wij werken zoveel als mogelijk met 
mileuvriendelijke producten en de verpakkingen van de producten zijn van hergebruikt oud papier of dozen.

Wij willen onze klanten graag tevreden houden dus wij helpen u graag verder mocht u vragen hebben of als u niet 
tevreden bent dan zoeken wij graag naar een oplossing Ik U kunt ons 24 uur p dag per email bereiken en u heeft 
dezelde dag antwoord terug info@trashandtreasures.nl
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