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ALGEMENE VOORWAARDEN.
HOBBYZUSS.
K.v.K. Nummer: 58216529
B.T.W.-ID Nummer: NL001578915B47
REKENINGNUMMER ABN AMRO BANK 605371210
IBANNUMMER NL51ABNA0605371210
BICNUMMER ABNANL2A
LEVERINGSVOORWAARDEN HOBBYZUSS.
LET OP KLEUREN KUNNEN AFWIJKEN I.V.M. BEELDSCHERMKWALITEIT.
BESTELLEN:
U ontvangt een bevestiging van uw bestelling.
Alle bestellingen worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst.
Zodra de bestelling verzendklaar is, krijgt u een bevestigingsmail met daarin alle gegevens van uw bestelling, de
benodigde betalingsgegevens
met de eventuele verzendkosten.
De bestelling blijft 7 dagen voor u gereserveerd tenzij anders is overeengekomen.
Zodra de betaling is bijgeschreven wordt de bestelling zo spoedig mogelijk verzonden.
U ontvangt een e-mail zodra de bestelling is verzonden.
Bij pakketpost ontvangt u het Track & Trace nummer zodat u het pakket kan volgen.
LEVERING:
Levering geschiedt uitsluitend bij vooruitbetaling.
Uiteraard kan de bestelling ook opgehaald worden, na afspraak, bij contante betaling.
VERZENDEN:
Alle genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten.
Voor verzendkosten rekenen we € 3,90 per bestelling.
Boven de 40 euro worden er geen verzendkosten in rekening gebracht.
Mocht uw bestelling als brievenbuspost verzonden kunnen worden
dan hanteren we de tarieven van PostNL.
De verzendkosten worden op de definitieve factuur verrekend.
Brievenbuspost boven de 25 euro wordt door ons gratis verzonden alleen in Nederland.
DEZE TARIEVEN GELDEN ALLEEN VOOR VERZENDINGEN IN NEDERLAND.
Alle bestellingen worden zorgvuldig verpakt.
Verzendkosten voor België en Duitsland zijn voor een bestelling onder de 15 euro € 8,95
Bestelling vanaf 15 euro tot 60 euro € 6,95
Bij een bestelling boven de 60 euro worden er geen verzendkosten in rekening gebracht.
RETOURNEREN:
U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren.
U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen.
U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd.
Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening.
Raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder.
Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien
redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden.
Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@hobbyzuss.nl
Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten
mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.
PRIVACY:
Zie Privacybeleid (https://www.hobbyzuss.nl/c-4447384/privacybeleid/)
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