
ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN:

Prijzen:
Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud en exclusief BTW. De BTW bedraagt 21% en 9% voor medische 
hulpmiddelen. Voor kortingen en aanbiedingen geldt de termijn zoals vermeld in de showroom of advertentie. Voor 
het meest actuele prijsniveau verwijzen wij naar https://webshop.pedicuregroothandel-hetgooi.nl

Levering:
Bij verzending van pakketten zullen verzend- en administratiekosten vanaf € 7.25 excl. BTW in rekening worden 
gebracht. 
Boven de 10kg bedraagt dit € 13.25 euro. Bij kleine verzendingen in een envelop en die door de brievenbus passen 
zijn de kosten €4.95. 
Bestellingen vanaf € 100,- netto zullen gratis binnen Nederland worden verzonden, uitgezonderd gevaarlijke 
vloeistoffen en orders met kwantumkortingen. Hiervoor zal een toeslag berekend worden. 
Voor verzendingen buiten Nederland geldt tot 10 kg € 9,00 euro, voor pakketten van 10kg en meer € 13.50 euro, 
uitgezonderd gevaarlijke vloeistoffen. 

Aanbiedingen:
Alle prijzen en afbeeldingen zijn vrijblijvend en excl. BTW.
Tussentijdse prijswijzigingen zijn voorbehouden tenzij anders vermeldt. Voor kortingen en aanbiedingen geldt de 
termijn zoals vermeld in de zaak of advertentie in vakbladen of op de website. (drukfouten en/of prijswijzigingen 
voorbehouden).

Reclames: 
Retourzendingen dienen uiterlijk binnen 8 dagen, voldoende gefrankeerd, te geschieden. Onvoldoende gefrankeerde 
zendingen worden door ons geweigerd en eventuele hieruit voortvloeiende kosten worden bij u in rekening worden 
gebracht. (PostNl post berekend € 25,=). 

Betaling:
Bij afhalen in de zaak dient contant of per pin betaald te worden. Overige facturen dienen binnen 8 dagen na 
factuurdatum voldaan te zijn. Bij overschrijding van deze termijn zal terstond de wettelijke rente in rekening worden 
gebracht (op basis van herfinancieringsrente van 3,25% + 7%. Bron, KvK en Europese bank). Pedicure Groothandel 
Het Gooi blijft eigenaar van de geleverde goederen, totdat alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen 
incl. kosten en rente volledig zijn voldaan.

http://ec.europa.eu/consumers/odr/
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