
Algemene voorwaarden - v1
poezieplaatjesenzo 23-05-2010

Van Internet-Boekhandel CarjanBouhoorn Shop, gevestigd te Veenendaal, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel te Utrecht , onder nummer 30198987, aldaar gedeponeerd.

Artikel 1:
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons aangeboden artikelen.

Artikel 2:
Iedere koper wordt geacht deze voorwaarden gelezen te hebben, alvorens over te gaan tot kopen. Zodra men een
bestelling definitief bevestigd gaat men hiermee akkoord.

Artikel 3:
De prijzen van de artikelen zijn door ons bepaald, hiervan zal niet worden afgeweken en zijn inclusief BTW. De
prijzen bij de artikelen zijn in Euro`s en exclusief verzendkosten.

Artikel 4:
De betaling van de bestelde artikelen moeten binnen 14 dagen op onze rekening zijn bijgeschreven. Na deze 14
dagen vervalt het recht op eigendom terug bij ons en mogen wij deze aan andere geinteresseerde aanbieden. De
datum in de per mail verstuurde factuur is bepalend.

Artikel 5:
De bestelde artikel zullen binnen twee dagen nadat de betaling bij ons is binnengekomen per TNT post naar u
worden verzonden. Dit is alleen van toepassing op 2e hands boeken, de levering van nieuwe boeken kan enkele
dagen langer duren. Dit geld alleen voor werkdagen. Indien uw betaling in het weekend binnenkomt zullen de
gekochte artikelen de eerste komende werkdag naar u toe worden verzonden.

Artikel 6:
Bij de door ons aangeboden artikelen staan duidelijk beschrijvingen van deze artikelen inclusief de eventuele
mankementen en of gebreken aan deze artikelen. Hierin proberen wij zo eerlijk mogelijk te zijn en naar eer en
geweten deze artikelen te beschrijven.
Kleine onvolkomenheden, zoals een ingeplakte ex-libris of een naam voor in het boek, zijn meestal niet vermeld.

Artikel 7:
Mocht u onverhoopt toch nog iets ontdekken wat niet in de beschrijving staat beschreven en u van mening bent dat
het artikel niet aan de beschrijving voldoet kunt u binnen 14 dagen nadat wij het artikel aan u hebben verzonden
per mail reageren. Wij zullen alles in het werk stellen om het voor beide partijen naar tevredenheid op te lossen.

Artikel 8:
De hoogte van de verzendkosten zijn afhankelijk van de grootte en gewicht van het gekochte artikel of artikelen. Zie
hiervoor bij de verzendkosten. De verzendkosten per artikel staan bij de des betreffende artikel beschrijving. Deze
vermelde verzendkosten gelden alleen voor verzending binnen Nederland. Voor de tarieven voor verzending naar
andere landen dan Nederland zie de Verzendkosten. Voor bestellingen boven € 50,00 berekenen wij binnen
Nederland geen verzendkosten.

Artikel 9:
Wij geven geen garantie op de bij ons gekochte artikelen, aangezien alle door ons aangeboden artikelen 2e hands
zijn, dus of al gebruikt, gedragen of al dusdanig oud zijn. Zie artikel 6 en 7. Uitgezonderd hiervan zijn de nieuwe
boeken en poezieplaatjes.

Artikel 10:
Wij, de CarjanBouhoorn Shop zijn niet verantwoordelijk voor het eventueel zoek raken c.q. niet aankomen van de
door ons verzonden artikelen. Indien u uw verzending of aangetekend en of verzekerd verzonden wilt hebben dient
u dit duidelijk bij de aankoop aan te geven. De kosten hiervoor komen voor rekening van de koper en dienen gelijk
bij de betaling van het gekochte artikel te worden voldaan.

Artikel 11:
Betalingen vanuit Nederland kunnen alleen gedaan worden op een door ons aangegeven girorekening nummer en
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dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum bij ons zijn bijgeschreven, tenzij anders is overeengekomen. Kopers van
buiten Nederland kunnen ook eventueel per Paypal betalen, hiervoor berekenen wij € 0,35 + 3,9% extra kosten,
aangezien wij deze ook moeten afdragen.
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