Algemene Voorwaarden
https://www.capoeirashop.nl

Bestellingen
Iedere bestelling via de website van capoeirashop.nl wordt door ons per email aan u bevestigd. Pas door bevestiging van uw bestelling komt een
bindende overeenkomst tot stand. Na bevestiging van uw bestelling wordt
deze voor u gereserveerd, en na ontvangst van betaling binnen 2 werkdagen
verzonden. Niet compleet ingevulde bestelformulieren kunnen niet in
behandeling worden genomen.

Levertijd
De producten worden maandag tot en met vrijdag verzonden, binnen 2
werkdagen nadat de betaling op onze rekening is bijgeschreven. Mocht een
artikel toch niet (meer) voorradig zijn, wordt u daarvan op de hoogte gesteld
en wordt een evt. al verzonden betaling aan u geretourneerd.

Verzendkosten en bezorging
De verzendkosten komen bij uw eindafrekening automatisch op uw
bestelformulier te staan. De verzendkosten zijn gebaseerd op het gewicht van
uw order en het land waar het naar toe gestuurd dient te worden. Wij zijn niet
aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van de goederen tijdens
verzending. Desgewenst kan de verzending wel verzekerd worden verstuurd,
met de daarbij behorende extra kosten.

Leveringsgebied
Wij leveren binnen heel Europa.

Betaalwijze
Betalen kan via iDEAL, Paypal of een bank/giro-overschrijving.

Klachten
Heeft u een klacht of suggestie laat ons dit dan weten via
info@capoeirashop.nl.

Privacy
Zie Privacy Policy.

Niet goed geld terug garantie
U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van
reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product
retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten
gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn
voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 7,25 per pakket, raadpleeg
voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt
van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en –
indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de
ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u
contact met ons opnemen via info@capoeirashop.nl. Wij zullen vervolgens het
verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour
terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.
Producten zoals berimbau’s en atabaques worden op maat volgens de door u
ingevoerde specificatie gemaakt. Het herroepingsrecht is dan ook niet van
toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.

Aansprakelijkheid
De producten van capoeirashop.nl worden met zorg ontworpen en
geproduceerd. In geval van klachten omtrent deze producten zullen wij u zo
goed mogelijk van dienst zijn, maar wij zijn niet aansprakelijk voor ongevallen
bij verkeerd gebruik of gebruik in gevaarlijke situaties. Laat kleine kinderen
nooit alleen met producten die een gevaar kunnen opleveren.
Capoeirashop.nl is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal tijdens verzending
van het product.
Capoeirashop.nl is niet aansprakelijk voor het foutief d.w.z. niet volgens de
wasvoorschriften wassen en drogen van onze producten en de daaruit
vloeiende problemen.

Fabricage
De kleding van capoeirashop.nl wordt in Brazilië geproduceerd. Dit gebeurt
uitsluitend door meerderjarige personen onder goede
arbeidsomstandigheden.

Wasvoorschriften
Al onze kleding is met zorg gemaakt en dienen als volgt te worden

behandeld:
•
•
•

Cotton: Machine wash 40C / wash with same colours / tumble dry low,
remove promptly / iron inside out.
Polyamide: Machine wash 40C / wash with similar colours / don't tumble
dry/don't iron.
Polyester: Machine wash 40C / wash with same colours / don't tumble
dry / don't iron.

Bestellingen kunnen alleen geplaatst worden door personen van 18 jaar of
ouder.
Al onze prijzen zijn vermeld in euro's, inclusief BTW en exclusief
verzendkosten.

