
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van 
Purple2Drink. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk overeengekomen zijn. 

Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van 
cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt 
of moet invoeren.

Purple2Drink verkoopt geen alcoholische producten.

Alle aanbiedingen van de Purple2Drink zijn vrijblijvend. Purple2Drink behoudt zich te allen tijde het recht voor om 
aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Wijzigingen op de prijs zijn te 
allen tijde voorbehouden. 

Wanneer afnemer niet tevreden is over de aankoop mag deze binnen veertien werkdagen het artikel retour sturen. 
Uitzonderingen zijn producten met bederfelijke waren. Purple2Drink zal het retourbedrag zo spoedig mogelijk, maar 
in ieder geval binnen veertien werkdagen op de bank- of girorekening van de afnemer terug storten met 
uitzondering van de verzendkosten.

De prijzen van onze producten worden in euro’s berekend en worden duidelijk op de website aangegeven. Op de 
website zijn de prijzen inclusief accijns en inclusief B.T.W. maar exclusief bezorg- en verpakkingskosten.
Op de door Purple2Drink toegezonden factuur staan deze duidelijk gespecificeerd.

Bij Purple2Drink kunt op de volgende manier betalen: 
Via IDEAL. 
De bestelde goederen worden verzonden nadat uw betaalbevestiging is ontvangen door Purple2Drink. 
Via AFTERPAY. 
Afnemer ontvangt een digitale acceptgiro nadat de bestelling is geplaatst.

Geoblocking verordenig (leveringsgebied) ; Wij leveren uitsluitend goederen in Nederland en België.

Wanneer de overeengekomen leveringstermijn (binnen 3 werkdagen), om welke reden dan ook, door Purple2Drink 
overschreden wordt, zal Purple2Drink de afnemer hiervan terstond (per e-mail of telefoon) in kennis stellen. In dat 
geval heeft de afnemer de bevoegdheid om de overeenkomst met Purple2Drink te ontbinden, door dit schriftelijk aan 
Purple2Drink te melden. Eventueel door de afnemer gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder 
geval binnen veertien werkdagen op de bank- of girorekening van de afnemer teruggestort. 

Purple2Drink is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van 
een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld. Deze omstandigheden zijn onder meer een bedrijfsstoring, 
een storing in internetverbindingen, niet verwijtbare transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig 
leveren door leveranciers. 

Purple2Drink besteed de grootste zorg aan het verpakken van zijn goederen. Het kan voorkomen dat er tijdens het 
transport breuk ontstaat. Mocht er onverhoopt breuk ontstaan dan dient u dit (met foto) direct per email te melden. 
Bij ontvangst van de bestelde goederen dient u deze dan ook direct te controleren.

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Purple2Drink is het Nederlands recht van toepassing.
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