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Bijzonder Knus is een webwinkel.
Contact:
Bijzonder knus staat open voor vragen en/of opmerkingen.
Deze kunt u per email stellen, of melden. De bestellingen krijg ik automatisch in mijn mailbox!
Voor andere vragen mail: info@bijzonderknus.nl
Na uw bestelling krijgt u binnen 24 uur een bericht van mij terug. In deze mail staat het totaal bedrag inclusief 21%
BTW. En verzendkosten. Wanneer een bestelling via ‘brievenbus’ post kan en de kosten dus lager , word dit ook in de
mail gemeld.
Heeft u opmerkingen bij uw bestelling, kunt u dat direct erbij vermelden.
Bestellen:
De door u bestelde artikelen worden maximaal 7 dagen voor u gereserveerd, is de betaling dan niet voldaan, dan
komt uw bestelling te vervallen.
Wanneer Bijzonder Knus uw betaling binnen heeft word uw bestelling binnen 48 uur verzonden.
Voor betalingen per Ideal brengen wij u een kleine bijdrage in rekening, bij de betalingskeuze voor Ideal verschijnt dit
bedrag.
Wanneer het bestelde artikel niet (meer) op voorraad is zal ik dit aan u melden.
Als de betaling is voldaan dan overhandig ik uw pakket over aan Post.nl, vanaf dat moment zijn de risico’s voor u. Ik
doe mijn best om de artikelen zo beschermd en stevig mogelijk in te pakken. Bijzonder Knus vergoed geen
beschadigde aangekomen artikelen.
Artikelen kunnen geruild worden, onder de voorwaarden dat ze compleet en onbeschadigd zijn. Dit geld ook voor de
verpakking ervan.
Er is een mogelijkheid uw pakket verzekerd te verzenden, dit kunt u vermelden bij bestelling.
De bijkomende kosten zijn voor uzelf.
Verzendkosten:
De verzendkosten komen bij de totaalprijs van uw bestelling.
Deze prijzen zijn de standaard Post.nl verzending tarieven.
Pakket : 0>10 kg. €7,25
Pakket: 10>30 kg. €13,50
Zodra een pakketje via ‘brievenbus’ post kan dan word daar een ander tarief voor gebruikt.
bij een bestelling van €75,00 zijn de verzendkosten gratis!
Let op: Het gaat altijd alleen om het genoemde artikel in de titel dus exclusief decoratiemateriaal wat gebruikt word
op de foto's....tenzij anders vermeld word.
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