
Algemene voorwaarden Gnus  

 

algemeen  

• Bedrijfsnaam – Leandros van Beem Interieur Exterieur & Design  

• Correspondentie – Dorresteinweg 53 3762 KH Soest  

• E-mailadres – info@gnuswonen.nl  

• Telefoonnummer –  0648787163 

• Website - www.gnuswonen.nl  

• BTW – NL 001951274B69 

• KvK – 32113966 

• Rekeningnummer – NL79SNSB0956885209 

• IBAN – NL79SNSB0956885209 

• BIC – SNSBNL2a 

 

Door te bestellen accepteert u de algemene voorwaarden van Gnus.  

 

Prijzen en kosten  

De genoemde prijzen zijn in euros, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. De verzendkosten zijn 

afhankelijk van het bestelde artikel. Voor alle zendingen worden de aangepaste PostNL tarieven 

gehanteerd. Voorverzendingen naar het buitenland worden de desbetreffende aangepaste 

posttarieven gehanteerd. De verzendkosten worden vermeld in de bevestiging van uw bestelling.  

 

Bestellen  

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat u via de webwinkel van Gnus een definitieve 

bestelling plaatst. Na uw bestelling ontvangt u een bevestiging met daarin het totaalbedrag en 

verdere gegevens. Mocht het artikel onverhoopt niet meer voorradig zijn en/of de levertijd dusdanig 

afwijkt van de aangegeven levertijd, dan stellen wij u hiervan uiterlijk binnen twee werkdagen op de 

hoogte per e-mail of telefoon. Mocht het artikel niet meer leverbaar/uitverkocht zijn, dan zal de 

koopovereenkomst ontbonden worden door Gnus. Eventuele betalingen worden in dit geval 

uiteraard geretourneerd.  

 

Betalen  

Het te betalen bedrag betreft het volledige aankoopbedrag en de verzendkosten. De prijzen zijn 

onder voorbehoud van fouten. Bij uw bestelling dient u een keuze te maken uit de volgende twee 

betaalmogelijkheden:  



1) Betaling per iDEAL/creditcard/misterCash; Na ontvangst van uw betaling sturen wij u een 

bevestiging per e-mail en worden de artikelen verzonden.  

2) Vooraf betalen. U kunt de betaling voorafgaand overmaken op bankrekening  

NL72SNSB0905290550 t.n.v.Gnus te Soest onder vermelding van uw ordernummer. Is de betaling 

binnen 4 werkdagen niet bijgeschreven op onze bankrekening, dan vervalt de bestelling. Na 

ontvangst van uw betaling worden de artikelen verzonden.  

 

Levertijd  

Doorgaans verzenden wij binnen 2 werkdagen (weekeinden en feestdagen uitgezonderd).  

Mocht het artikel onverhoopt niet meer voorradig zijn dan stellen wij hiervan uiterlijk binnen twee 

werkdagen op de hoogte per e-mail of telefoon. Mocht het artikel niet meer leverbaar zijn, dan zal 

de koopovereenkomst ontbonden worden door Gnus. Eventuele betalingen worden in dit geval 

uiteraard geretourneerd.  

 

Aansprakelijkheid  

Voor de gevolgen van typ- en zetfouten kan Gnus geen aansprakelijkheid nemen. Dit geldt eveneens 

voor eventuele programmeerfouten op de website. Uw bestelling zal met de uiterste zorg en in 

goede staat afgeleverd worden bij Post NL. Gnus is niet aansprakelijk voor vertraging van levertijden 

door PostNL.  

 

Retourneren  

Voor bestellingen welke geplaatst zijn via de webwinkel van Gnus geldt een maximale zichttermijn 

van 14 dagen na ontvangst. De zichttermijn is niet van toepassing op geleverde maatwerk producten. 

Na het verstrijken van de zichttermijn is de koopovereenkomst een feit. Mocht van de zichttermijn 

gebruik gemaakt worden, kan de bestelling uitsluitend geretourneerd worden indien deze:  

1. Eerst per e-mail aangemeld is bij info@gnuswonen.nl met vermelding van uw volledige naam, 

adresgegevens, ordernummer en het desbetreffende rekeningnummer waar het bedrag op 

teruggestort dient te worden, zonder opgave van reden. 

2. Compleet & onbeschadigd en ongebruikt is en in de eventuele originele verpakking zit. 

3. Binnen de zichttermijn van 14 dagen wordt teruggestuurd. 

Retourzendingen die niet voldoen aan 1 van de bovenstaande condities, worden niet in behandeling 

genomen. De verzend- en afhaalkosten zijn voor rekening van de klant. Indien uw retourzending 

ongefrankeerd of onvoldoende gefrankeerd wordt ontvangen door Gnus, dan zullen deze kosten in 

mindering worden gebracht op het aankoopbedrag. Na goedkeuring en ontvangst van de 

retourzending restitueren wij het aankoopbedrag op uw rekening, in ieder geval binnen 14 dagen. 


