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Juf Brocante
Algemene voorwaarden
Lees voor de zekerheid onze voorwaarden door:

Bij vragen, mail gerust!

Bestellingen:
-

Door je bestelling ga je akkoord met onze betalings- en leveringsvoorwaarden.

Na je bestelling ontvang je zo snel mogelijk een bevestigingsmail met de prijs (inclusief verzendkosten).
Wanneer deze overgemaakt zijn wordt het product z.s.m verzonden.

Betaling:
-

Na ontvangst van de betaling wordt het artikel z.s.m. naar je toegestuurd.

-

Al onze artikelen zijn exclusief verzendkosten.

Betalingen dient binnen 8 dagen binnen te zijn. Wanneer de betaling dan nog niet binnen is, plaatsen we het
product weer terug in de webwinkel.

Levering aan huis:
-

Juf Brocante levert niet aan huis.

Verzenden:
Juf Brocante pakt uw bestelde artikel(en) zorgvuldig in. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor verlies en/of
beschadiging van artikelen tijdens de verzending door TNT post. Ook het zoekraken van de verzending behoort niet
tot onze aansprakelijkheid..
-

Verzenden geschiedt na betaling.

-

Juf Brocante hanteert de TNT tarieven.

-

Bij bestelde artikelen boven de ˆ 75,- worden geen verzendkosten gerekend.

Voorraad:

Het kan zijn dat het bestelde artikel niet (meer) op voorraad is. U Krijgt hier tijdig bericht hierover. Eventueel
kan in overleg een vergelijkbaar artikel aangeboden worden.
Indien u reeds betaald heeft en het blijkt dat Juf Brocante niet aan uw bestelling kan voldoen, storten wij,
uiteraard, uw geld terug.
Ruilen:
-

Helaas kan het aangeschafte artikel niet geruild worden
1 of 2

Opsparen:
Indien je van plan bent om meerdere producten aan te schaffen kunnen wij, in overleg, artikelen reserveren
voor u. U bespaard dan, uiteraard, verzendkosten. Betalingsvoorwaarden zijn zoals hierboven vermeld.

Belangrijk om te weten over Brocante:
Brocante artikelen zijn (gelukkig) niet nieuw, onze artikelen zijn authentiek, vaak met gebruikerssporen.
Onze artikelen worden altijd waarheidsgetrouw omschreven, verkleuringen e.d. worden vermeld. Maar dit maakt
Brocante juist zo geliefd. Heb je nog vragen over de artikelen, mail gerust.

Juf Brocante is niet aansprakelijk / verantwoordelijk voor gebreken (door ouderdom) van materiaal. Brocante
artikelen hebben vaak al een heel leven achter de rug, dit geeft juist z’n charme.
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