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1. Bestellen

Door uw bestelling te plaatsen wordt de koopovereenkomst gesloten en gaat u akkoord met de Algemende Voorwaarden.

2. Betalen

Binnen drie werkdagen dient u de faktuur te betalen d.m.v. (internet) overboeking per bank. Het rekeningnummer en het bedrag staan 
op de bevestingingsmail en de factuur.

3. Levering

Levering van de bestelde goederen vindt pas plaats na volledige betaling. U ontvangt van ons bericht wanneer uw bestelling 
verzonden wordt. Wij streven er naar uw bestelling binnen 24 uur bij u thuis af te leveren na ontvangst van de betaling. Alle artikelen 
worden voor verzending gecontroleerd op beschadigingen of gebreken. 

Mode Maison is niet aansprakelijk gesteld worden voor het kwijtraken van brievenbuspost door TNT Post. Als u dit risico niet wilt 
lopen kies dan voor de optie ‘Verzenden met Track & Trace’. Wanneer u dit optie wilt kiezen, neem u dan contact met ons.

4. Prijzen

Alle prijzen op onze website zijn in euro’s en inclusief 21% BTW.

5. Bezorging en bezorgkosten

Wij versturen met TNT Post naar Nederland.

Verzending naar overige landen is alleen mogelijk op aanvraag.

6. Ruilen / Retour

Ruilen of retourneren kan zonder opgaven van reden binnen acht dagen na ontvangst van het artikel. Voordat u het artikel terugstuurt 
dient u dit eerst kenbaar te maken door een email te sturen naar info@modemaison.nl. Het aankoopbedrag storten we binnen 14 
dagen terug op uw rekening. De verzendkosten worden niet gerestitueerd.

Let op:

Artikelen mogen niet gebruikt of beschadigd worden teruggestuurd.

Voor hygiënist reden, sieraden en bikini kunnen niet geruild of geretourneerd worden.

Afgeprijsde artikelen en aanbiedingen kunnen niet geruild of geretourneerd worden.

7. Garantie

De artikelen vallen onder fabrieksgarantie. Wanneer artikelen bij normaal gebruik binnen de normale levensduur van het artikel kapot 
gaan wordt het artikel ter beoordeling naar de fabrikant gestuurd.

8. Privacy

Uw persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt voor correspondentie en de verzending van de artikelen. Uw emailadres of andere 
persoonlijke gegevens worden niet doorverkocht of gebruikt voor andere doeleinden. 

9. Aansprakelijkheid

Mode Maison is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten.

10. Copyright

Op alle teksten en foto’s op de website van Mode Maison berust auteursrecht. Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming 
van Mode Maison informatie van deze site te kopiëren.
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