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Voorwaarden.
Betalen
Na uw bestelling ontvangt uw een bevestigingsemail met een factuur van de,
bestelde artikelen en het totaal bedrag incl verzendkosten.
De verzendkosten zijn 6,95,- als uw bestelling in een envelop kan 3,-
Voor het verzenden buiten nederland naar belgie en duitsland tot 10 kilo 25,00,- van 10 tot 20 kilo 34,00,-incl track&trace.

Bestellingen via de website kunt u via IDAEL betalen.
Bestellingen via contact en op maat gemaakt via een overschrijving t.n.v atelier tydloozz IBAN NL73INGB0006607122
BIC INGBNL2A.

Verzenden
Bestellingen via de website worden binnen de 3 en 10 werkdagen geleverd,dit hangt af van de hoeveelheid.
Mocht u het product eerder nodig hebben dan kunt u contact met mij opnemen voor de mogelijkheden.
Bestellingen via contact en op maat gemaakt met een overschrijving binnen de de 5 en 12 werkdagen,
of in overleg met atelier tydloozz.
De betaling dient vooraf plaats te vinden.

Bestelingen
Alle producten op de website zijn leverbaar tenzij anders vermeld,mocht een product
uitverkocht zijn ,zullen wij u hier van op de hoogte brengen of het product nog te leveren is en in welk tijdbestek.
Uw kunt 24 uur per dag 7 dagen per week bestellen of contact opnemen.

Eigen risico
Atelier tydloozz besteed veel zorg aan het inpakken van de producten,toch
moeten wij vermelden dat er eventueel risico,s aan verbonden zijn.
Atelier tydloozz kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor breuk schade etc door toedoen van tnt post of derden.
Bestelling retour

Het is niet de bedoeling dat artikelen retour worden gezonden.Als er echt iets aan de
hand is waardoor uw de order wilt annuleren en retour zenden dient er vooraf contact over te zijn geweest met atelier tydloozz.
Als deze ermee akkoord gaat en er geen oplossing wordt gevonden mag het pakket gefrankeerd retour worden gezonden.
Vriendelijke Groet atelier tydloozz
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