
De koper gaat akkoord met deze algemene voorwaarden bij het plaatsen van een bestelling.

Alle prijzen zijn inclusief 21% btw, tenzij anders vermeld of overeengekomen.

De bijdrage in de verzendkosten is basis van gewicht/grote en bedraagt minimaal € 4,15 per bestelling.

Bij besteding van € 100,- en hoger worden er geen portokosten berekend.

Betaling geschiedt door vooruitbetaling, dit geldt voor particuliere klanten.

Verzending alleen binnen Nederland.

Bedrijven, instellingen en verenigingen kunnen op rekening betalen, mits zij hun KvK-nr vermelden.

Medewerkers van Elmapa wenskaarten kunnen zonder opgaaf van redenen bij bedrijven zonder geldige KVK.nr. de 
bestelling pas uitleveren na vooruitbetaling. De koper wordt hiervan op de hoogte gesteld

Bedrijven hebben een betalingstermijn van 30 dagen .

De contactpersoon bij bedrijven is verantwoordelijk voor het juiste factuur/afleveradres.

De bestelling is definitief zodra deze per e-mail bij ons is gearriveerd en voldoet aan deze algemene voorwaarden. U 
ontvangt van elke bestelling een bevestiging per e-mail.

Er wordt geleverd mits het artikel op voorraad is, Is dit niet geval dan krijgt u hierover bericht.

De bestellingen worden door PostNL of DHL4U op het door de klant opgegeven afleveradres geleverd.

Bestellingen die op werkdagen vóór 15.00 uur binnen komen bij Elmapa wenskaarten worden zo mogelijk nog 
diezelfde dag bij PostNL of DHL4U aangeboden voor verzending. Bij particulieren geldt dit als de betaling is 
ontvangen .

Elmapa wenskaarten is niet verantwoordelijk voor onzorgvuldig handelen, c.q. vertragingen, bij PostNL of DHL4U

Prijswijzigingen en het op voorraad zijn van artikelen is voorbehouden. Vragen over de voorraad kunt u mailen o.v.v. 
van artikelnummer en gewenste aantal.

U heeft een zichttermijn van veertien dagen.

Elmapa wenskaarten zal het verkregen adressenbestand nimmer aanwenden voor andere doeleinden dan het 
bevorderen van de kaartenverkoop binnen ons eigen bedrijf of welke noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de 
opdracht.

Klachten over uw bestellingen dienen binnen 1 week via info@beautifuldays.nl gemeld worden.

Bij retour zendingen dient u ons eerst via info@elmapa.nl op de hoogte stellen, de verzendkosten voor het 
retourzenden is voor de rekening van de koper.

Elmapa wenskaarten blijft eigendom van de bestelling tot dat het gehele bedrag is voldaan.

Wanneer er binnen 8 dagen geen betaling heeft plaatsgevonden gaan we er vanuit dat de particuliere koper de 
bestelling wenst te annuleren.

Prijswijzigingen zijn voorbehouden.
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