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Door een bestelling te plaatsen
verklaar je akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Pimpschuur.nl
Wij hebben ons best gedaan de voorwaarden zo op te stellen dat ze prettig lezen,
maar sorry... het blijft een lap tekst.
En ook belangrijk om te weten;
voel je vooral NIET bezwaard om te mailen, geen enkele vraag is gek en wij doen graag ons best je vraag zo goed mogelijk te
beantwoorden.
Betaling en levertijd
Alle prijzen op de site zijn vermeld in euro's inclusief BTW en exclusief verzendkosten (tenzij nadrukkelijk anders vermeld bij het
artikel).
Vanaf het moment dat wij je betaling ontvangen hebben zullen wij je bestelling zo spoedig mogelijk verzenden.
Is het artikel/zijn de artikelen op voorraad? Dan zullen wij de bestelling op de eerstvolgende verzenddag versturen.
Momenteel hanteren wij als verzenddagen; maandag + woensdag + vrijdag.
Bestel je een artikel dat wij speciaal voor jou gaan maken? Dan maken we samen via de mail afspraken over wanneer je betaald
en wanneer wij leveren.
LET OP! Wil je iets bestellen voor een feestje of iets dergelijks en komen onze vaste verzenddagen je niet uit? Mail ons dan op
info@pimpschuur.nl met de vraag of er een mogelijkheid is het artikel eerder op de post te doen.
Daar waar mogelijk willen wij altijd graag helpen.
Maten, afwerking, kleuren en overig
Wij maken onze artikelen met de hand en daardoor kan het zijn dat er kleine afwijkingen voorkomen in de maat en afwerking van
artikelen.
Op de site vindt je onder "specificaties" de afmetingen van een artikel.
Twijfel je toch nog over welke maat je nodig hebt? Aarzel niet en mail of bel ons, wij helpen je met alle plezier.
We doen ons uiterste best om de kleuren van onze artikelen zo goed mogelijk op foto te krijgen, maar bij sommige kleuren blijft
het lastig.
Ook kan de kleur per beeldscherm iets afwijken.
Wil je meer informatie over de kleur of eventueel een staaltje van de stof (in sommige gevallen is dit tegen betaling van een
postzegel mogelijk, echter alleen indien wij het materiaal nog op voorraad hebben) dan mag je ons altijd mailen of bellen.
Geschillen
Is er iets mis met je bestelling?
Neem contact met ons op (info@pimpschuur.nl) en we lossen het samen op.
Wij zijn verplicht hier te melden dat je een geschil ook voor kunt leggen bij ODR, het Online Dispute Resolution Platform, maar het
moet wel heel gek lopen voor je dit nodig hebt. Maar goed, hier het adres;
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
Retourneren
Wij dragen grote zorg voor onze artikelen. Toch kan het zijn dat je na aankoop niet tevreden bent.
Neem contact met ons op (info@pimpschuur.nl) en laat ons weten wat de reden is waarom je niet helemaal tevreden bent.
Je mag het artikel binnen 8 dagen op eigen kosten retour zenden.
Dit kan uitsluitend met ongebruikte, ongewassen en onbeschadigde produkten en is niet van toepassing op een artikel dat
speciaal op maat gemaakt is (met aangepaste afmetingen zoals lengte, taillebreedte etc. waardoor het artikel niet meer binnen
de normale maatvoering valt) of artikelen met een naam erop.
Je krijgt het volledige aankoopbedrag (minus de verzendkosten die je bij je bestelling betaalde) terug gestort.
Aansprakelijkheid
Pimpschuur.nl is niet aansprakelijk voor schade aan artikelen ontstaan door normale slijtage of verkeerd gebruik van het artikel
(bijvoorbeeld te heet wassen).
Pimpschuur.nl is niet aansprakelijk voor beschadigingen/verlies/diefstal/etc. van verzendingen.
Algemeen
Onze website en afbeeldingen zijn eigendom van Pimpschuur.nl
Wij vinden het leuk als je foto's deelt met vrienden op facebook etc. en vinden het ook erg leuk als je ons dan ook even tagt :)
Het is echter niet toegestaan om (gedeelten) van deze site te kopieren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van
Pimpschuur.nl
Daarmee bedoelen we dat je bijvoorbeeld onze teksten/foto's gebruikt voor je eigen website of blog (anders dan informatief
bedoeld) etc.
De informatie op onze site wordt zorgvuldig samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de vermelde informatie niet volledig of
onjuist is.
De artikelen met bijbehorende prijzen worden met regelmaat aangepast en/of aangevuld.
Pimpschuur.nl behoudt zich het recht voor deze wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.
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Privacy
Wij hebben zelf een enorme hekel aan spam of telefonische verkopers etc.
Daarom zullen wij NOOIT je informatie doorverkopen aan derden.
Wij hebben je naam, E-mailadres, adres- en betaalgegevens nodig om de bestelling te kunnen uitvoeren, maar bij ons zijn ze
veilig.
We geven alleen wel je naam en adres door aan de postbode, dat is wel zo handig ;)
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