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Via deze website kunt u uw bestelling samenstellen door te klikken op de bestel button bij de artikelen.  De website
is met veel zorgvuldigheid samengesteld maar u moet er rekening mee houden dat sommige tekeningen/teksten
kunnen afwijken van werkelijkheid!. Joostenwatersport houd zich ook niet verantwoordelijk voor schade
voortgebracht uit de gebruikte informatie op de website.
Direct na uw bestelling ontvangt u per e-mail een bevestiging. Op deze bevestiging staat ook uw ordernummer.
In de meeste gevallen wordt uw artikel binnen 2 werkdagen geleverd. 
Als een artikel tijdelijk is uitverkocht doen wij ons best, in overleg met u, het zo snel mogelijk te leveren.
maar door overmacht kan het later worden geleverd. 
 
KLEDING: Kleding word ook naar u opgestuurd, deze word niet geretourneerd/geaccepteerd als blijkt: dat het
gedragen is, schade heeft  of is besmeurd. Ook kan het goed mogelijk zijn dat kleding is uitverkocht en ook niet kan
worden bij besteld. in dit geval adviseren wij altijd om van te voren te informeren

Leveringsvoorwaarden..
•Leveringen geschieden via TPG Post en worden u overdag aangeboden. Mocht u niet aanwezig zijn dan   kunt u de
zending eenvoudig afhalen op het postkantoor bij u in de buurt.
*Alle zendingen worden volledig verzekerd verzonden. Indien het artikel of pakket beschadigd is dient u daarvan
direct melding te maken bij ons op telefoonnummer 0228-322376. Bij zichtbare schade aan het pakket kunt u deze
direct weigeren.
*Verzendkosten:
     Verzendkosten zijn onderverdeeld in 3 gewichts klassen (nederland)
     Van 0 tot 10 Kg € 4.95  van 10 tot 20 Kg € 8.00  van 20 tot 30Kg € 9.50

*Rembours is mogelijk maar wij reken voor alle rembours zendingen € 15.00 kosten
*Zwaarder dan 30 kg. Of langer dan 150 cm. op aanvraag.
*Gevaarlijke stoffen als verf, noodsignalen en accu`s mogen wij niet verzenden.
*Alle artikelen worden geleverd onder garantie, in geval van gebreken dient u het artikel gefrankeerd te retourneren
met vermelding van de klacht en bijsluiting van (kopie-)aankoopfactuur.
*Ongefrankeerde retourzendingen worden zonder voorafgaand overleg niet geaccepteerd

Alle prijzen zijn onder voorbehoud.
De prijzen zijn met zorg samengesteld en worden regelmatig geactualiseerd. U kunt er dus van uit gaan dat wij het
artikel voor de vermelde prijs leveren. In verband met mogelijke fouten en vergissingen moeten wij toch nadrukkelijk
een voorbehoud maken voor alle prijzen. In geval van prijswijziging nemen wij contact met u op. Ook foto\`s kunnen
van de werkelijkheid afwijken

Vooruitbetaling
Uw vooruitbetaling kunt u doen t.n.v.
Fa.Lub-Dijkstra Watersport
Rekening nr. 8200061
Swift INGBNL2A
IBAN: NL 35INGB0008200061
Plaats Enkhuizen
met vermelding van:
Internetbestelling en ordernr.

Niet goed, geld terug
Indien het artikel niet voldoet aan uw verwachting kunt u het binnen 5 werkdagen retourzenden met vermelding van
uw wensen en/of bankrekeningnummer. Artikelen dienen onbeschadigd in de originele verpakking, gefrankeerd
verzonden te worden met de aankoopbon. Boeken, kaarten en cd-rom`s kunnen wij helaas niet terugnemen.
U kunt natuurlijk ook even bij ons in de winkel langskomen. 

Cadeaubon
Met de electronische cadeaubon van Joostenwatersport kunt zelf weten wat te kopen de waarde word elke keer
gewoon afgetrokken. Met de Cadeaubon van de watersportkring kunt u besteden bij elke winkel die daarbij is
aangesloten.  
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Spaarkaart:
De spaarkaart kunt u bij ons als betaalmiddel gebruiken.. dit is alleen mogelijk bij 100 punten u kunt deze niet
omwisselen voor geld. Spaarkaart kunt u verkrijgen bij ons in de winkel. borg € 5.00. De spaarkaart is persoonlijk en
mag niet door derden worden gebruikt
zie verder bij spaarkaarten!
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