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ALGEMENE VOORWAARDEN

Persoonsgegevens.

Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het leveren van bestelde artikelen en mailingbestand. Deze worden nooit 
aan derden doorgegeven.

Betalingsvoorwaarden:

*Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

*Betaling dient vooraf plaats te vinden. Of anders contant te betalen bij ophalen van de bestelling.

*Levering vindt altijd pas plaats na ontvangst van betaling. Nadat de betaling is voldaan streven wij ernaar bestelde artikelen zo snel 
mogelijk te leveren, (altijd binnen 5 werkdagen) mocht dit onverhoopt niet lukken of wanneer een artikel niet op voorraad is bij de 
leverancier dan krijgt u daarvan altijd bericht.

*Bij het bevestigen van de bestelling heeft u een betalingsverplichting!

*Bij uitblijven van betaling van de bestelde artikelen, krijgt u 'n herinnering van de gedane bestelling!

*De geleverde artikelen kunnen binnen 14 dagen geretourneerd worden!

Aansprakelijkheid:

*Bestelde artikelen worden voor verzending gecontroleerd op schade en met uiterste zorg verpakt. Alle zendingen zijn voor risico van 
de koper. Atelier Laura kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor verlies, schade, breuk e.d. door toedoen van PostNl of 
derden. Als u wilt kunt u kiezen voor verzekerd of aangetekend verzenden door PostNl (zie ook `Verzendkosten`) en bij 2de 
stapvolgorde winkelwagen of uw kunt bestelling zelf komen afhalen bij Atelier Laura, Goordijk 34, 2360 Oud-Turnhout in België. Bij 
orderbestelling van boven 75 euro, waarbij geen verzendkosten meer betaald hoeven worden, blijft verzending van 't pakketje, op 
risico van de koper. Atelier Laura betaald de verzendkosten van een standaard verzending!

*Atelier Laura kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele zet of drukfouten in haar website, foto's van artikelen die in 
werkelijkheid afwijken van kleur, of door leveranciers en andere, verstrekte produktgegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs 
niet controleerbare slechte kwaliteit van de produckten. De aansprakelijkheid van Atelier Laura is beperkt tot het bedrag van de 
terzake verzonden factuur.

Afhalen bij Atelier Laura:

*Het persoonlijk afhalen van uw bestelling is alleen mogelijk op afspraak. Dit kunt u aangeven op het bestelformulier, wij nemen dan 
contact met u op. Het adres is Goordijk 34, 2360 Oud Turnhout, België.

Geschillen:

*Op deze Algemene Voorwaarden is het Europese recht van toepassing.

*Foto`s die op onze site staan kunnen afwijken van het origineel qua kleur.

Wijzingsrecht:

*Atelier Laura behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden en de inhoud van haar website tussentijds te wijzigen.

*Atelier Laura behoudt zich het recht, indien nodig, een bestelling te annuleren, zonder rede van opgave!

*Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke 
toestemming van Atelier Laura.
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