
Algemene voorwaarden

1. Toepassing algemene voorwaarden 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van shafhengelsport en op elke tot stand gekomen 
overeenkomst op afstand tussen shafhengelsport en klant. 

2. Bestelling 
De bestelling zal binnen enkele minuten aan u worden bevestigd per e-mail. Bij de bevestiging wordt ook de daarbij 
behorende factuur verstuurd. Op de factuur wordt het factuurnummer, de omschrijving van de producten en het 
totaal te betalen bedrag vermeld. 
Wanneer u geen bevestiging heeft ontvangen neem dan contact op via shafhengelsport@outlook.com

De bestelling zal na betaling binnen maximaal 3 werkdagen worden verzonden, mits het product op voorraad is. 
Wanneer het product niet voorradig is doen wij ons uiterste best om de bestelling zo spoedig mogelijk op te sturen. 
Wij hanteren hierbij een redelijk bezorgtermijn. 

3.Verzendkosten 
De prijzen die vermeld staan zijn exclusief verzendkosten. Wanneer de bestelling via pakketpost verstuurd moet 
worden in verband met de grootte, worden de verzendkosten automatisch € 6,95. Voor bestellingen die verstuurd 
kunnen worden via een envelop worden de volgende verzendkosten berekend: 

0 kg tot 0,020 kg = € 0,83
0,020 kg tot 0,50 = € 1,66
0,050 kg tot 0,100 kg = € 2,49
0,100 kg tot 0,350 kg = € 3,32
0,350 kg tot 2,000 kg = € 4,15
2,000 kg tot 10 kg = € 6,95

België: 
0 tot 0,250 kg = €4,50 
0,250 kg tot 0,500 kg = €7,20 
0,500 kg tot 2,000 kg = €13,00 
2,000 kg tot 5,000 kg = €19,50 
5,000 kg tot 1000,00kg = €25,00 

Shaf hengelsport kan niet aansprakelijk worden gesteld voor post die is zoekgeraakt. 

4. Retour sturen 
U kunt de bestelling of eventueel een deel daarvan binnen 7 werkdagen retour sturen. Wij accepteren de 
geretourneerde producten alleen als zij ongebruikt zijn en in de originele verpakking zitten. De kosten voor het 
retour sturen komen voor uw rekening. 
Het door u betaalde bedrag zullen wij binnen 10 werkdagen retourneren. 

5. Prijzen 
De prijzen die vermeld staan zijn inclusief 21% BTW. 

6. Betaling 
De Betaling kunt u verrichten via handmatige overboeking. Wanneer wij uw betaling hebben ontvangen zullen wij de 
bestelling verzenden volgens de voorwaarden van lid 2 & lid 3. 
De handmatige overboeking dient te geschieden op Ibannummer NL64 INGB 0659 3338 64 tnv S.M.S. Sadloe te 
Rotterdam. 

7. Gegevens shaf hengelsport 

Oldegaarde 976
3086 AW ROTTERDAM
TEL: 06-14 820 848

IBAN: NL64 INGB 0659333864
BIC: INGB NL2A

Shafhengelsport staat niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam. 
Rekeningnummer: tnv S.M.S. Sadloe te Rotterdam
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