
Algemene Voorwaarden
Op deze pagina staan de algemene voorwaarden.
Deze zijn bedoeld om beide partijen te beschermen.
Wanneer u een bestelling plaatst, dient u aan te geven akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van 
STEEG80.

Persoonsgegevens
Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt in het klantensysteem van STEEG80, wij zullen uw gegevens 
niet verstrekken aan derden.

Prijs
Alle prijzen zijn inclusief 21% B.T.W. en exclusief eventuele verzendkosten.

STEEG80 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor foutieve prijzen als gevolg van server problemen, storingen, 
virussen of typefouten.

Bestelling
Na een bestelling ontvang je van ons een orderbevestiging per e-mail met daarin de totale kosten inclusief of 
exclusief de verzendkosten.

Nadat de betaling is ontvangen zal STEEG80 de bestelling zo spoedig mogelijk bij u laten bezorgen.
Mocht een artikel niet meer leverbaar zijn dan kunt u geen rechten ontlenen aan uw koopopdracht.

Levering
Alle artikelen worden getracht om binnen 3 werkdagen na ontvangst van betaling opgestuurd te worden.(mits 
voorradig) 
De verzendkosten in Nederland zijn € 6,95. Verzendkosten naar het Buitenland kan, tegen het geldende tarief. 
Bij grote artikelen die op een pallet verstuurd moeten worden berekenen wij vrachtkosten, dit wordt vermeld in het 
artikel.

Mocht uw bestelling door onvoorzienbare omstandigheden niet binnen 5 werkdagen worden bezorgd dan neemt 
STEEG80 contact met u op. 
Indien artikelen niet meer leverbaar zijn zal dit ook per email worden meegedeeld.

Retourzending
Iedere bestelling kan binnen 14 dagen na ontvangst retour gestuurd worden samen met de bijgevoegde factuur 
en/of retourformulier, u dient hiervoor eerst per e-mail of telefonisch contact op te nemen met STEEG80.
Het artikel dient ongebruikt en onbeschadigd te zijn en in de originele verpakking teruggestuurd te worden.
Het orderbedrag zal na ontvangst op uw rekening worden teruggestort. U krijgt dan het volledige orderbedrag 
inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen 
rekening. 
U krijgt bij retourneren uw geld binnen 14 dagen* teruggestort op uw rekening, (*nadat de bestelling bij STEEG80 is 
ontvangen).

Betaling
Na een bestelling ontvangt u per omgaande een bevestiging met daarin een overzicht van de bestelde artikelen en 
het totaalbedrag inclusief de verzendkosten. De betalingsmogelijkheden zijn:
- overschrijving via de bank op nummer NL02RABO 0 38 73 17 333 o.v.v. ordernummer en naam.
- iDEAL (www.iDEAL.nl)
- Paypal (www.paypal.com)
- contant bij afhalen.

STEEG80 biedt u de mogelijkheid om te kunnen betalen met iDEAL. Dit houdt in dat de producten die u koopt bij 
STEEG80 kunt afrekenen in uw vertrouwde internetomgeving van uw eigen bank. iDEAL is direct te gebruiken, 
aanmelden bij iDEAL is niet nodig. De voordelen van deze betaalwijze op een rij:
•iDEAL is net zo vertrouwd, veilig en gemakkelijk als internet bankieren
•iDEAL wordt ondersteund door de grote Nederlandse banken
•Toegang tot internet bankieren van een van de deelnemende banken is voldoende om gebruik te kunnen maken 
van iDEAL
•Controle en overzicht op de betaling
iDEAL is ontwikkeld door ABN Amro, ING Bank, Postbank en Rabobank. 
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Bron www.ideal.nl

Wijzigingsrecht STEEG80 behoudt zich het recht voor de inhoud van haar website en algemene voorwaarden 
tussentijds te wijzigen.

Alle rechten voorbehouden, niets uit deze website mag gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder 
schriftelijke toestemming van STEEG80.
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