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Mijn algemene voorwaarden zijn eenvoudig zonder moeilijke bepalingen:
U bestelt de door U gewenste artikelen en betaalt deze aan Lagerboer.nl d.m.v. iDeal betaling, of op het hiervoor
opgegeven ING rekeningnummer wat vermeld is op de factuur.
Indien er voor betaling op factuur wordt gekozen dient de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum (of na datum
ontvangst) voldaan te zijn.
Door het plaatsen van een order bij Lagerboer.nl -al dan niet uit de webwinkel- gaat U hiermee automatisch akkoord.
Van deze betaaltermijn van 14 dagen kan niet worden afgeweken.
Lagerboer.nl verstuurd de bestelde artikelen zo snel mogelijk met PostNL tegen de op het moment van verzenden
geldige PostNL tarieven.
In de meeste gevallen worden bestellingen dezelfde dag nog verstuurd mits vòòr ca. 16:00hr besteld. Door drukte
en/of andere omstandigheden kan hiervan worden afgeweken en er kunnen dan ook geen rechten aan worden
ontleend.
Bent U niet tevreden om wat voor reden dan ook, dan stuurt U de artikelen onbeschadigd terug in dezelfde staat als
waarin U deze ontvangen heeft.
U krijgt dan Uw geld voor de teruggestuurde artikelen terug zodra deze door mij zijn ontvangen.
Ook ruilen is mogelijk. Geen probleem. Verschil in kostprijs wordt evenredig verrekend.
Verzendkosten worden nooit gerestitueerd. Deze zijn altijd voor eigen rekening, tenzij de fout aantoonbaar bij
Lagerboer.nl zelf ligt.
Lagerboer.nl behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving vooraf prijzen en/of voorwaarden te wijzigen.
Reeds bestelde artikelen zullen te allen tijde geleverd worden voor de afgesproken prijs op het moment van
bestelling. Dus geen nare verrassingen achteraf.
De eventueel op de website www.lagerboer.nl getoonde voorraad bij de artikelen is een indicatie. Hieraan kunnen
geen rechten worden ontleend. Deze voorraad kan mogelijk afwijken door verkoop buitenom de webshop of door
andere niet verder omschreven onvoorziene omstandigheden. Bij onverhoopte uitverkoop van een artikel uit de
webshop kan een ander artikel met dezelfde specificaties of beter worden aangeboden.
De afgebeelde foto's kunnen afwijken van het uiteindelijk geleverde produkt en zijn slechts ter illustratie. Hieraan
kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De artikelen zijn echter wel altijd zoals omschreven v.w.b. merk en
afmetingen. (Typfouten kunnen sporadisch voorkomen en worden z.s.m. gecorrigeerd na vaststelling)
Artikelen kunnen afkomstig zijn uit bulk/industrieverpakking doch zijn altijd origineel zoals vermeld in de
omschrijving.
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