
Algemene Voorwaarden.

Mogelijkheden Traktaties.
De traktaties worden geheel naar wens gemaakt en zijn dus uniek.
De foto’s van de artikelen zijn slechts voorbeelden. De kleuren kunnen afwijken van de foto.

Mogelijkheden Kraamkado’s.
De bestelling kan gedaan worden via de website. Bij de opmerkingen kun je je wensen aangeven. Je mag ook via de 
mail bestellen en daar al je vragen te stellen. Ik neem altijd contact met je op, meestal via de mail, om te overleggen 
wat ik ga maken. 
Kraamkado’s die beschilderd moeten worden aan de hand van het geboortekaartje kunnen via mail of website 
besteld worden. Het geboortekaartje mag ingescant worden en naar mij mailen, of stuur het kaartje op. Je ontvangt 
altijd een mail met mijn idee voor het beschilderen en eventuele vragen. Zodra de betaling is voldaan ga ik aan de 
slag en gaat de levertijd in. Voordat ik ga aflakken ontvang je een foto. Bij goedkeuring ga ik het artikel aflakken en 
kan het artikel verzonden of afgehaald worden.

Levertijd artikelen.
De levertijd gaat in zodra de betaling is voldaan. Artikelen worden niet verzonden als de betaling nog niet is voldaan, 
dit omdat alle artikelen helemaal op maat gemaakt worden.
Traktaties worden binnen 5 werkdagen naar het postkantoor gebracht, dan duurt het nog 1 tot 2 dagen voordat je 
het in huis hebt.
Kraamkado’s die beschilderd moeten worden hebben een levertijd van max. 6 weken.
Overige cadeaus die bijvoorbeeld bestickerd moeten worden hebben een levertijd van max 2 weken.
Artikelen die op voorraad zijn worden zo snel mogelijk verzonden, maximaal binnen 1 week.
Bestellingen worden pas verzonden als de betaling is voldaan.

Betaling.
Via Ideal
Vooraf overmaken. Kies je deze optie dan wordt de bestelling pas verzonden als de betaling is voldaan.

Verzenden.
Hiep Hoera Ik Trakteer verstuurt via MyParcel met PostNL binnen Nederland.
Je ontvangt een email zodra de bestelling is verzonden.
Hiep Hoera Ik Trakteer is niet aansprakelijk voor de fouten die gemaakt kunnen worden bij PostNL.
Alle post wordt met een track en trace code verstuurd.
Hiep Hoera Ik Trakteer verzend niet buiten Nederland.

De verzendkosten voor Nederland zijn:
Brievenbuspost €3,95
Pakketpost €5,95

Retouren.
De bestelling retourneren is alleen in overleg mogelijk. Dit omdat de meeste artikelen met de hand gemaakt worden 
en een aantal artikelen gepersonaliseerd worden die ik niet weer kan verkopen.
U dient het pakket voldoende te frankeren en in de originele verpakking en verzenddoos retour te zenden. De kosten 
voor het retour zenden zijn voor eigen rekening.
Heb ik het artikel retour ontvangen dan ontvangt u het totale aankoop bedrag terug, als alles retour is gestuurd. 
Mocht je niet alles retour sturen dan ontvang je alleen het bedrag retour van de terug gestuurde artikelen en niet de 
verzendkosten.

Algemene Voorwaarden.
Hiep Hoera Ik Trakteer staat ingeschreven bij de KVK.
Na betaling van de bestelling gaat de levertijd in.
Betaling kan via vooraf overmaken of Ideal.

Hiep Hoera IK Trakteer
Karin Stegeman
Warfveendijk 2
7245 TG Laren
info@hiephoeraiktrakteer.nl
0627399551
KVK: 62496565
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