
Bestellen: 

Winkelen bij Leukvoordeheb.com is heel eenvoudig, je kunt heel makkelijk je artikelen in je 

winkelwagen plaatsen en weer verder winkelen, je bestelling aanpassen of je bestelling afronden. 

Alle bestellingen worden binnen 24 uur verzonden, bestellingen voor 17.00 uur worden voor zover 

mogelijk dezelfde werkdag verzonden. Bestellingen worden verzonden met Postnl. 

Bestellingen geplaatst in het weekend worden op maandag verzonden. 

Je hoeft bij Leukvoordeheb.com geen account aan te maken om een bestelling te plaatsen.  

 

Betalen: 

Bij Leukvoordeheb.com kun je op de volgende manieren betalen: 

- iDeal 

- Vooraf overmaken 

- Contant bij afhalen 

- Pinnen bij afhalen 

- AfterPay 

Voor een snelle bezorging raden wij aan te kiezen voor een directe betaalmethode zoals iDeal, 

bestellingen geplaatst met deze methoden worden direct verzonden. Bij gebruik van overboeking 

wordt je bestelling verzonden zodra het factuurbedrag op onze rekening staat bijgeschreven. 

Betalen met AfterPay 

AfterPay voert voor Leukvoordeheb.com het volledige achteraf betaalproces uit. Dit betekent dat je 

een digitale factuur van AfterPay via e-mail ontvangt om het gekochte product(en) te betalen. Je 

kunt betalen met een digitale factuur tot een bedrag van € 125,00 als je voor de eerste keer betaalt 

via AfterPay. Bent u al bekend bij AfterPay, dan kunt u betalen tot een bedrag van € 250,00 

Ter goedkeuring van je verzoek om te betalen voert AfterPay een gegevenscontrole uit. AfterPay 

hanteert een strikt privacy beleid zoals omschreven in haar privacy statement. Mocht onverhoopt je 

verzoek tot betaling niet geautoriseerd worden, dan kunt je natuurlijk het aan te kopen product 

betalen met een andere betaalmethode. Je kunt bij vragen altijd contact met AfterPay opnemen. 

Voor meer informatie verwijzen wij je naar het consumentendeel van de AfterPay website. 

 

 

 

 



Kortingscode 

Indien je in het bezit bent van een (persoonlijke) kortingscode dient deze voor het plaatsen van je 

bestelling te worden ingevoerd. Wij kunnen kortingscodes niet achteraf verrekenen. 

Zodra je je winkelwagen hebt gevuld voer je je betalingsmethode in en daarna je kortingscode. 

Klik op “bereken korting” en de kortingscode wordt verwerkt. 

Afhalen: 

Afhalen, bestellen of gewoon even lekker komen winkelen is altijd mogelijk op afspraak. 

Voor het maken van een afspraak kunt u altijd even contact opnemen via info@leukvoordeheb.com 

of op 06-53 514 657. 

Wij ontvangen u graag in onze werkruimte in Best. 


