
Algemene Voorwaarden 

TipTop Projecten is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Regio Gouda onder inschrijfnummer 56109024.

Prijzen: 
Alle opgegeven prijzen zijn in Euro´s en inclusief BTW. 
alle prijzen op onze website zijn exclusief verzendkosten. 

Levering: 
De levertijd gaat in overleg met TipTop Projecten en is verschillend per artikel. De meeste artikelen kunnen binnen 
binnen 1 tot 3 werkdagen verzonden worden maar bij uitzondering en maatwerk kan er sprake zijn van een langere 
levertijd. 
TipTop Projecten is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of te late levering door Post NL. Zodra een 
pakket verzonden is, sturen wij een e-mail met daarin de verzendcode van Post NL waarmee u de verzendstatus kunt 
nakijken op www.tracktrace.nl. Post NL bezorgd in principe de eerstvolgende werkdag. 
Als u niet wilt dat Post NL een pakket bij uw buren afgeeft indien u niet thuis bent tijdens de levering dan kunt u dit 
aan ons doorgeven (hier zijn geen extra kosten aan verbonden).
Levering onder rembours is ook mogelijk.
TipTop Projecten kan zonder opgave van redenen een bestelling beëindigen of een afnemer weigeren, in dit geval 
sturen wij u een e-mail hierover. 

Verzendkosten: 
Voor transport binnen Nederland brengen wij verzendkosten in rekening. We hanteren de verzendkosten volgens de 
tarieven van Post NL . (Zie voor de tarieven www.postnl.nl). 

Leveringen in het buitenland zijn ook mogelijk. De verzendkosten verschillen per land (meer informatie op 
www.postnl.nl).

Betalen: 
U kunt uw bestelling afhalen in Lekkerkerk (alleen op afspraak). U kunt dan contant (Graag zo gepast mogelijk) 
betalen of vooraf betalen door middel van een overschrijving of met iDEAL (0,75 euro administratiekosten). 
Als de bestelling verzonden moet worden kunt u betalen door middel van een overschrijving op ons 
bankrekeningnummer. Als wij uw bestelling bevestigen krijgt u van ons de betalingsgegevens door. 
We kunnen de bestelling ook onder rembours versturen (de kosten hiervoor zijn voor rekening van de koper) 

Bedrijven kunnen op verzoek een factuur ontvangen. 

Privacy: 
Alle persoonsgegevens worden bij TipTop Projecten opgeslagen en uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de 
bestelling. De persoonsgegevens zullen niet aan derden ter 
beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling. 

Opmerkingen en suggesties: 
Indien u een opmerking of een suggestie heeft, neem dan zo snel mogelijk na de levering contact met ons op. 

TipTop Projecten
Gedempte Zalmhaven 283
3011 BT Rotterdam
Zuid-Holland, Nederland

06 – 29322660
info@tiptopprojecten.nl

KVK regio Gouda 56109024
ING 7329565
BTW NL 133099908B02
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