Algemene voorwaarden - v7
first-eet

12-04-2015

Algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle koopovereenkomsten die je sluit met First Eet Winkel. Door artikelen bij ons te
bestellen, geeft je aan dat je akkoord gaat met de algemene voorwaarden van First Eet Winkel. Deze webwinkel is onderdeel van
First Eet.
Info over het bestelproces:
Stap 1 van 4
? Plaats het artikel van interesse in de winkelmand
? Shop verder of reken af
? In deze stap kun je het aantal van het artikel nog wijzigen of het artikel verwijderen
? Maak een keuze in betaalwijze (via iDEAL of vooraf betalen)
? Ga naar stap 2, klik op ‘Bestelling met betalingsverplichting afronden’
Stap 2 van 4
? Voer nu je (contact)gegevens in
? Ga naar stap 3, klik op ‘Bestelling met betalingsverplichting afronden’ of ga terug
Stap 3 van 4
? Bevestig nu je bestelling
? Voor het bevestigen wordt je gevraagd onze algemene voorwaarden te lezen en te accepteren. Deze zijn ook te downloaden en te
printen
? Klik op ‘Bestelling bevestigen’ voor de betaling of ga terug
Stap 4 van 4
? Als de betaling goed is verlopen ontvang je een ordebevestiging. Let op! Bij betaalwijze ‘vooraf betalen’ wordt je bestelling pas
verstuurd nadat we de betaling hebben ontvangen. Maak het openstaande bedrag over op IBAN: NL20 RABO 0162 1922 31 ten
name van First Eet te Velp. De betaling dient binnen 7 dagen na bestelling plaats te vinden anders zijn we helaas genoodzaakt de
bestelling te annuleren.
Levering en verzendkosten
? Bij een bestelling boven €50,- betaal je geen verzendkosten. Bij een aankoopbedrag lager dan €50,00 rekent First Eet Winkel €5,00
aan verzendkosten.
? Onze leveringstermijn is maximaal 3 dagen. Mochten zich hierin wijzigingen voordoen dan is het ons streven je hier zo spoedig
mogelijk (waar mogelijk op voorhand) over te berichten.
? Bestellingen worden via PostNL pakketpost verstuurd. Zodra je bestelling is verstuurd, ontvang je een PostNL track& trace nummer.
Met dit nummer kun je via www.tracktrace.nl je bestelling volgen.
Voorraad artikelen
? Mocht een artikel niet meer aanwezig zijn, stuur een mailtje naar: info@first-eet.nl . Wanneer het artikel weer voorradig is, zullen wij
je hierover berichten via e-mail.
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