
RETOUR
Onze muurstickers en bedrukte kleding kunnen NIET RETOUR gestuurd worden, deze worden speciaal voor u besteld 
of op maat en kleur gemaakt op het moment dat uw bestelling bij ons binnenkomt en betaald is.

STICKERS
Wij kunnen vooraf niet met zekerheid bepalen of de ondergrond waarop u gaat plakken geschikt is voor ons 
materiaal. Kleuren kunnen afwijken van de oorspronkelijke kleur. Zodra uw order geplaatst is en u de 
aankoopvoorwaarden geaccepteerd heeft dan heeft u geen terugkeer rechten meer op de muurstickers. Stickers met 
een afmeting breder dan 50 cm worden in gedeeltes geleverd zodat het plakken van de stickers beter zal gaan.

KLEDING
Bedrukte kleding kan niet geretourneerd worden vanwege maten of door u zelf foutief aangeleverde teksten.
Alle kledingartikelen die op onze site staan zijn uniseks.

Artikelen die beschadigd zijn, kunnen uiteraard naar ons teruggezonden worden. 
U kunt de bestelling, voldoende gefrankeerd via het postkantoor aan ons verzenden.
Bestellingen die onvoldoende of niet gefrankeerd zijn worden niet geaccepteerd.
Nadat wij de bestelling retour ontvangen hebben, crediteren wij u de verzendkosten
die u gemaakt heeft om het pakket aan ons terug te sturen, met een max. bedrag van
€ 6,95. Een retour zending dient echter wel in vooraf overleg met ons te gaan.

AANSPRAKELIJKHEID
De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Stickers For You kan echter geen garanties 
geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Stickers For You is niet aansprakelijk 
voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie in haar website. Voor foutief monteren van de stickers of het 
monteren op slecht hechtende kan Stickers For You niet aansprakelijk worden gesteld. Wij kunnen vooraf niet met 
zekerheid bepalen of de ondergrond waarop u gaat plakken geschikt is voor ons stickermateriaal.

Ondanks dat wij uw bestelling met de grootste zorg behandelen dient u te alle tijde uw bestelling te controleren op 
fouten en juistheid van kleur vóór u deze monteert. Door de applicatie folie kunt u de juiste kleur niet beoordelen, 
trek voorzichtig een hoekje omhoog van de applicatiefolie om de juistheid van de door u bestelde kleur te 
beoordelen, strijk dit daar na weer glad. Na montage vervalt uw retourrecht en zijn wij niet verantwoordelijk voor 
eventuele beschadigingen die ontstaan ten gevolge van het verwijderen van de sticker.

Zorg ervoor dat u onze stickers monteert binnen 2 weken na levering, aangezien anders de kleefstof door het 
ontstaan van luchtbellen tussen het draagfolie en de transferfolie zijn kleefkracht verliest en uitdroogt. Daarom 
wordt de muursticker exclusief voor jou pas na ingang van de bestelling individueel geproduceerd. Onze 
aansprakelijkheid na deze periode vervalt hierdoor.
Mocht u de stickers niet meteen gaan monteren haal deze dan uit de verpakking en bewaar deze plat. Onze stickers 
worden met de hand gemaakt alle afmetingen kunnen enige afwijking hebben van de aangegeven maten. Stickers 
For You is niet verantwoordelijk voor het foutief plaatsen en/of aanbrengen van onze stickers.

PRIVACY
Door het maken van een bestelling worden uw persoonsgegevens opgenomen in het klantenbestand. Gegevens die 
u ons doorgeeft worden enkel gebruikt voor interne en verwerking. Wij verstrekken geen gegevens aan derden, u 
ontvangt geen ongevraagde mail van ons.

Overige bepalingen
Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande 
verkoopvoorwaarden. Op deze verkoopvoorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

AFLEVERING
Als wij uw betaling hebben ontvangen wordt uw bestelling in behandeling genomen en in de meeste gevallen binnen 
3 werkdagen door ons klaar gezet voor verzending. Dit houdt in dat uw bestelling in de regel binnen 3-5 werkdagen 
bij u wordt aangeboden. Wij zijn wel afhankelijk van de TNT post, deze levert op alle werkdagen (maandag 
uitgezonderd) en op zaterdag.

Mocht u niet thuis zijn biedt de vervoerder het pakket opnieuw bij u aan op een ander tijdstip, als hij uw bestelling 
opnieuw niet kan afleveren kunt u deze tot 3 weken afhalen op de dichtstbijzijnde afhaallocatie.

BETALING
Uw bestelling wordt in behandeling genomen op het moment dat de betaling voldaan is. Op deze regel worden geen 
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uitzonderingen gemaakt, dit geld voor zowel particulieren, bedrijven en instellingen.

Betalingsopties
Betalen bij afhalen : Dit kunt u alleen kiezen als dit in overleg met ons gegaan is
PayPal : Hier brengen wij €0,50 voor in rekening
IDeal : Hier brengen wij €0,50 voor in rekening

VERZENDING
Artikel ophalen : hier zitten geen extra kosten aan verbonden.
Brievenbuspost Track&Trace Nederland : €3,95 Dit geldt alleen voor stickers tot een maximaal formaat van een A4.
Pakketpost Track&Trace Nederland : €6,95 Dit geldt voor alle overige artikelen.
Brievenbuspost België : €5,25 Dit geldt alleen voor stickers tot een maximaal formaat van een A4.
Pakketpost België : €13,95 Dit geldt voor alle overige artikelen.
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