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Bestelling
De bestelling gaat pas weg als de betaling bij ons binnen is.
Als een artikel niet voorradig is dan wordt u daar van op de hoogte gebracht.
De levertijd geldt voor producten die bij de leverancier voorradig zijn. Staan producten in backorder kan de levertijd
uitlopen.
Prijs
De vermelde prijzen op de website zijn in euro`s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
Betalen
Na uw bestelling ontvangt u een bevestigingmail met daarin een overzicht van uw bestelde artikelen en het
totaalbedrag incl verzendkosten.
De betaling dient vooraf plaats te vinden. De betalingsmogelijkheden zijn:vooraf overmaken naar ons rekening
nummer.
Verzendkosten
Alle producten, behalve longeerzwepen kunnen worden verzonden.
Verzenden met DHL 4,95 levertijd 2a3 dagen.
Verzenden met TNT 6,75 1 a 2 dagen.
Voor het verzenden naar het buitenland gelden andere verzendkosten die zijn op aanvraag.
Geldigheid van weergegeven prijzen:
Als door een typefout of technische storing de prijs, het tarief of andere voorwaarden van een product verkeerd is
weergegeven, dan kan Miranda`s Ruitersport weigeren deze bestelling uit te voeren tegen de verkeerde prijs.
Retour of ruilen
Gekochte artikelen kunnen tot 14 kalender dagen na aankoop worden geruild of geretourneerd, alleen indien ze
ongebruikt/onbeschadigd en schoon zijn .
Bij gebruikt/beschadigd of niet schoon zullen wij reparatie- of schoonmaakkosten in rekening brengen.
U kunt uw factuur bedrag terug gestort krijgen,of het kan worden omgeruild voor een ander artikel.
De verzendkosten voor het terug sturen naar ons zijn voor de klant. Bij ruilen sturen wij het geruilde artikel op onze
kosten naar u toe.
Retourzendingen altijd voldoende frankeren. Zo niet wordt deze niet geaccepteerd.
U dient er wel een melding van te maken.
Garantie
Op alle artikelen uit onze webshop zit de standaard garantie vanuit de leverancier.
Garantie gaat in overleg met de leveracier.
Privacy verklaring:
Op deze site is de Nederlandse wet op privacy van toepassing.
Persoonlijke gegevens worden slechts gebruikt om u als bezoeker van onze site informatie te verschaffen zoals
order gegevens , verzend specificaties en betalingen door u aan Mirandas Ruitersport gedaan.
Geen informatie en of database gegevens zal aan derden worden uitbesteed , verleend of geruild .
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