
Algemene voorwaarden:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst gesloten door zelftraktatiesmaken en de 
consument. Deze overeenkomst komt tot stand wanneer de consument via deze site een bestelling plaatst en dan 
akkoord geeft dat de consument nota heeft genomen van deze algemene voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

Bestellen:

Na het plaatsen van uw bestelling krijgt u automatisch een bevestigingsmail met een overzicht van uw bestelde 
artikelen.
Bestellingen worden afgehandeld op volgorde van ontvangen betalingen.

De prijs:

Alle prijzen zijn in euro`s vermeld inclusief BTW en exclusief verzendkosten .
De minimale orderwaarde exclusief verzendkosten is € 5.00

Betaling: 

U kunt betalen via iDEAL, vooraf overmaken of betalen bij afhalen. Wij streven ernaar om uw bestelling binnen 24 
uur per mail of binnen 4 werkdagen per post naar u te verzenden. Wij hebben het recht om de overeenkomst te 
laten vervallen als er binnen 7 dagen geen betaling heeft plaatsgevonden.

Verzending:

Verzending geschiedt met Post.nl, vanaf het moment van verzenden zijn wij niet meer aansprakelijk voor een 
langere levertijd dan staat aangegeven. 
Ook wij zijn afhankelijk van Post.nl.
Levert Post.nl niet of niet binnen de gestelde termijn kunnen wij hier geen verantwoordelijkheid voor dragen.

Aansprakelijkheid:

Zelf traktaties maken kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een bedrag hoger dan het factuurbedrag.

Ruilen/Retourneren:

Ruilen of retourneren kan binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling. Indien het gekochte niet gebruikt en of 
beschadigd is. Stuur binnen 14 dagen een mailtje naar info@zelftraktatiesmaken.nl met de reden waarom u een 
artikel wilt retourneren.
Na ontvangst van het artikel wordt het aankoop bedrag incl. verzendkosten binnen 2 weken terug gestort. 
Zelf traktaties maken accepteert alleen pakketjes welke voldoende gefrankeerd zijn.

Privacy policy:

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van de site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die 
u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met 
uw toestemming. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zullen deze uitsluitend aan derde 
beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Het is NIET toegestaan om foto`s van "zelftraktatiesmaken" te kopiëren!
Ook is het NIET toegestaan om onze producten zoals foto`s, voorbeeldmallen en werktekeningen te gebruiken voor 
andere dan wel commerciële doeleinden dan waarvoor deze bedoeld zijn.
Ook is het niet toegestaan om onze producten zonder toestemming door te verkopen aan consumenten voor 
commerciële doeleinden.

Contact:

Voor vragen en/of opmerkingen en eventuele klachten kunt u mailen naar:
info@zelftraktatiesmaken.nl

Zelftraktatiesmaken.nl | KvK 71252584 | 
| Glanswit 31 | 2718 AD | Zoetermeer | 06-33607760 |
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