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Levertijden en leveringsvoorwaarden
Wij streven ernaar Uw artikelen zo snel mogelijk af te leveren.
Bij spoedbestellingen gelieve contact met ons op te nemen.
De volgende leveringskosten zijn van toepassing:
Bestellingen tot 99.99.- Euro = verzendkosten volgens post.nl
Bestellingen vanaf 100.00.- Euro = GRATIS.
U ontvangt van Uw bestelling een E-mail ter bevestiging.
Tevens ontvangt U van 4Dogs Only een gespecificeerde factuur.
Prijzen
De prijzen op onze website zijn vermeld in € (Euro) inclusief BTW
Garantie
Op al onze producten gelden de garantiebepalingen van de fabrikant.
Uw factuur geldt tevens als garantiebewijs. Bewaar deze factuur dus goed. Zonder overleg van de factuur kunnen
wij helaas niet beoordelen of het product bij 4Dogs Only webshop aangekocht is.
1. Wanneer binnen 8 dagen na aankoop blijkt dat de geleverde artikelen niet goed zijn of afwijken van de bestelde
artikelen, neem dan contact op met 4Dogs Only webshop. U ontvangt U na retournering Uw volledige
aankoopbedrag terug.
2. Bent U niet tevreden over de geleverde artikelen en wilt U van Uw bestelling afzien zendt dan Uw bestelling
binnen 7 dagen retour en U ontvangt Uw betaling minus de verzendkosten terug.
Voor de bovenstaande punten geldt het volgende:
1.. Uw retourzending moet van tevoren bij ons gemeld zijn via info@4dogsonly.nl , vermeld hier Uw order nummer.
2. De producten zijn ongebruikt en onbeschadigd en dienen in de originele verpakking door ons ontvangen te
worden.
3. Indien producten gebruikt en/of beschadigd zijn zal een percentage van het aankoopbedrag worden ingehouden,
indien nodig nemen wij hier over contact met U op.
4. Alle producten die U online gekocht heeft en die U niet leuk vindt kunnen terug gestuurd worden als er maar
voldoende porto gebruikt wordt. Stuur ons s.v.p. geen pakketten retour met te weinig porto. In dergelijke gevallen
zal het pakket geweigerd worden.
Retouren aanmelden via info@4dogsonly.nl
Artikelen dienen gestuurd te worden naar:
4Dogs Only Webshop
Bansingel 41
4731 VN Oudenbosch
Nederland
Tel: +31-(0)614-500573
Mail: info@4dogsonly.nl

Privacy Policy
4Dogs Only respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke
informatie die U ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken Uw gegevens om de bestellingen zo
spoedig en gemakkelijk te laten verlopen. 4Dogs Only zal de gegevens niet aan derden ter beschikking stellen.
Niets van deze site mag door derden zonder toestemming van 4Dogs Only webshop gebruikt worden.
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Alle rechten voorbehouden aan:
4Dogs only Webshop
Bansingel 41
4731 VN Oudenbosch
GSM: 0614-500573
BTW: NL 182019676 B01
KvK NR: 54268346
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