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Algemene voorwaarden - MBR Bracelets & More is een dochter van My Babyroom en staat geregistreerd bij de Kamer
van Koophandel te Rotterdam onder nummer 52872882 ( My Babyroom) , BTW nummer NL134192904 Bo1
Akkoord - Door uw bestelling bij MBR Bracelets & More te plaatsen, geeft u te kennen dat u akkoord gaat met de
leverings- en betalingsvoorwaarden.
Aanbod - De artikelen zijn niet altijd op ware grootte zichtbaar, omdat elke monitor verschillende instellingen kent.
De weergegeven kleuren van de artikelen kunnen afwijken van de werkelijkheid. De aanbiedingen zijn vrijblijvend en
leverbaar zolang de voorraad strekt. Ook speciale aanbiedingen op onze site zijn geldig zolang de voorraad strekt.
Wij honoreren geen aankopen tegen overduidelijke foutieve prijzen vermeldt op onze website.
Bestellen - Het plaatsen van een bestelling kan heel eenvoudig door op de bestelknop te klikken bij het betreffende
artikel. Volg daar het stappenplan. U ontvangt van ons per email een bevestiging. Levering van de artikelen vind
plaats, zolang de voorraad van de artikelen strekt. Wanneer een artikel niet meer op voorraad is, zullen wij u
hierover direct berichten. Na betaling zullen de door u bestelde artikelen zo spoedig mogelijk worden verzonden.
Betaalwijze en levertijd - Volgens de Europese regelgeving is een koop, gesloten via elektronische weg (lees:
internet) een rechtsgeldige koopovereenkomst, waarop een betaling dient te volgen. Alle genoemde prijzen op onze
website zijn consumentenprijzen in Euro’s en inclusief 21% BTW. U dient vooraf te betalen via overschrijving per
bank op rekeningnummer 4927154 tnv My Babyroom.
Nadat u uw bestelling en gegevens heeft ingevuld in de webwinkel, ontvangt u een bevestigingsmail van uw
bestelling. De door u bestelde artikelen worden dan direct voor u gemaakt of gereserveerd, waarna wij de
bestellingen verwerken op volgorde van binnenkomst. Na ontvangst van uw betaling wordt de bestelling zo spoedig
mogelijk verstuurd. De levertijd van de artikelen is tussen 7/10 werkdagen. Mocht de levering van uw bestelling
langer duren, dan nemen wij uiteraard contact met u op. De vooruit betaling kunt u storten op ING rekeningnummer
4927154 tnv MBR Bracelets & More te Rotterdam.
Verzendkosten en aflevering - De verzendkosten zijn: Bij betaling onder rembours zijn de extra kosten van TNT, voor
rekening van de koper. De artikelen worden netjes en goed verpakt aan u verzonden. De verzending is te allen tijde
voor eigen risico van de koper!! Zo ook eventuele beschadigingen van de artikelen opgelopen door de verzending.
Indien u een aangetekende verzending wenst, dan kunt u dat bij ons aangeven, echter de hieraan verbonden extra
kosten worden deels bij de koper in rekening gebracht. Bij een bestelling binnen Nederland, betaalt u een bijdrage
van 5 euro voor een aangetekende verzending (voor België/Duitsland is dit 7,50 euro), bestelt u voor meer dan 50,00
euro dan betaalt MBR Bracelets & More de aangetekende verzending.
Gebreken - De koper dient de gekochte artikelen bij ontvangst goed te bekijken. Hierbij dient de koper na te gaan, of
de juiste artikelen zijn geleverd. Worden er zichtbare gebreken en/of tekortkomingen geconstateerd, dan dient de
koper dit binnen 48 uur na levering per email aan MBR Bracelets & More te melden. Voor retourneren dient er altijd
contact met MBR Bralets & More te worden opgenomen.
Privacy - MBR Bracelets & More gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Wij garanderen dat deze nooit ter beschikking
zullen worden gesteld aan derden, anders dan MBR Bracelets & More
Eigendomsvoorbehoud - Het eigendom van de door MBR Bracelets & More geleverde artikelen gaat pas op u over,
indien u al wat u op grond van enige overeenkomst aan MBR Bracelets & More verschuldigd bent, heeft voldaan. Het
risico voor wat betreft de geleverde artikelen gaat op het moment van levering op u over.
Garantie - Alle bestellingen worden met de grootste zorg in behandeling genomen. Mocht er bij levering blijken, dat
er een probleem is met een artikel, dan verzoeken u contact met ons op te nemen, dit dient u binnen 2 dagen na
ontvangst van het artikel per email te doen. Bij uw reactie moet er een duidelijke beschrijving van het probleem
worden gegeven. Vervolgens kunt u het artikel per post, en voldoende gefrankeerd, aan ons retourneren. Slijtage en
draagsporen vallen niet onder de garantiebepalingen, wij accepteren geen retour artikelen waarover niet is
gecommuniceerd.
Afgeprijsde artikelen kunt u niet terug brengen.
LET OP- Wij geven geen geld terug, wel geven wij een cadeaubon.
Disclaimer - De inhoud van deze site en alle andere internetactiviteiten van MBR Bracelets & More zijn met de
grootste zorgvuldigheid samengesteld, maar kunnen nooit de garantie bieden tot de juistheid of de inhoud van deze
informatie. MBR Bracelets & More kan daarom nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten, onjuistheden of aan
de andere kant voor de gevolgen van het gebruik van de desbetreffende informatie.
Bij voorbaat dank,
MBR Bracelets & More
zwaanshals 325A
3035 KK Rotterdam
telefoonnummer 0655775316 ( Claudia Ducaneaux)
Email: info@mbr-bracelets.nl
KVK: 52872882
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