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Artikel 1 – Identiteit van de onderneming.
Poppenhuismarkt
T.n.v. F.J. Wullems
Burchtpad 145
3223 GM Hellevoetsluis
Telefonisch bereikbaar van 10.00 uur tot 21.00 uur.
Ingrid Wullems 06-50253753
E-mailadres: info@poppenhuismarkt.nl
KvK-nummer: 54314798
BTW-indentificatienummer: NL823201065B01
ING-Bank: NL81KNAB 0256 1946 53 T.n.v. Poppenhuismarkt te Hellevoetsluis

Artikel 2 – Toepasselijkheid.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Poppenhuismarkt, op afstand tot stand
gekomen overeenkomst tussen Poppenhuismarkt en consument/bedrijf.
Artikel 3 – Het aanbod.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden artikelen en/of diensten. De
beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het artikel mogelijk te maken. Afbeeldingen
zijn waarheidsgetrouwe foto’s. Kleurafwijking kan helaas voorkomen. Bij alle artikelen geldt, zolang de voorraad
strekt. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Poppenhuismarkt niet.
Artikel 4 – De overeenkomst.
Na het plaatsen van uw bestelling, (voor de definitieve bestelling heeft u de mogelijkheid nog artikelen te wijzigen of
te annuleren) ontvangt U een bevestigingsmail. (Vult u uw gegevens a.u.b. zo volledig mogelijk in.)
Dit is uw orderbevestiging. Nadat wij uw betaling ontvangen hebben zenden wij u per mail de factuur.
Wij accepteren alleen vooruitbetalingen. Of contante betaling bij afhalen.
Artikel 5 – Herroeping.
Bij aankoop van artikelen/diensten heeft U de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te
ontbinden gedurende 14 dagen.
Deze termijn gaat in op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
Bij levering van artikelen/diensten heeft U de mogelijkheid de artikelen te retourneren.
Stuur ons binnen 14 dagen een e-mail, met de reden van de te retourneren artikelen.
Indien u een betaling aan Poppenhuismarkt heeft gedaan, zullen wij na ontvangst van het retourartikel, het bedrag
inclusief de portokosten
binnen 7 dagen aan u terugbetalen.
Artikel 6 – Prijzen.
Alle prijzen op de website zijn in Euro’s inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Wij zijn wettelijk verplicht over de
verzendkosten 21% BTW te berekenen. De kosten hiervan zijn € 3,75. Wij verzenden alles via PostNL.
Poppenhuismarkt is vrij om prijzen aan te passen, indien noodzakelijk.
Voor verzending van pakketpost berekenen wij € 6,95.
Artikel 7 – Privacy.
U kunt van ons verwachten dat Poppenhuismarkt, zeer vertrouwelijk met uw gegevens zal omgaan. Wij zullen nooit
uw gegevens aan derden verstrekken. En deze alleen gebruiken om uw bestelling te verwerken.
Artikel 8 – Copyright.
Het gebruik van fotomateriaal van deze website is nadrukkelijk verboden.
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