Algemene voorwaarden - v1
31-01-2020
"wij van de klaver-vijf zijn van alle markten thuis en groot genoeg om
klein te
blijven" aloha
Informatie over mijn webwinkel:
Handelsnaam = Klaver-vijf
Webshop = Klavervijf-vinyl.nl
Adres = Ouderstraat 240
8261cb Kampen
Tel. 0624117815
KvK: 05042308
BTW nr: NL001292837B78
Telefonische Bereikbaar op
0624117815
Wat hebben we te koop:
Vinylsingles
Vinyl LP's
CD'S
DVD'S
CURIOSA EN MEER
Zoeken in ons assortiment:
In de zoekbalk bovenin kunt u zoeken op artiest of titel.
Open de gewenste map of submap in het hoofdmenu.
Afkortingen:
Voor vinylsingles en lp's wordt gebruik gemaakt van afkortingen om de kwaliteit van de platen te vermelden.
M = Nieuw / Nieuwstaaat
-M = Zo goed als nieuw
vg++ = Zeer goede staat
vg+ = Goede staat
g+ = Redelijk goed
g = Redelijk
Zie foto
Garantie:
Voor alle artikelen in ons assortiment geldt de garantie "Niet goed geld terug".
Binnen 14 dagen na ontvangst kun je de artikelen of gedeelte hiervan aan mij retour sturen door deze
bij voorkeur in de geleverde verpakking te verzenden aan:
Klavervijf-vinyl
Oudestraat 240
8261cb Kampen
Verzenden van uw bestelling
Deze wordt zo spoedig mogelijk na ontvangst van de betaling met PostNL verstuurd.
Zodra het geld bij ons is bijgeschreven is de levertijd 1 tot 2 werkdagen.
Verzendkosten Nederland:
Bestelling van vinylsingles vanaf € 4,50
Bestelling LP's vanaf € 7.50
bestellingen curioase en meer naar gewicht(wordt automatisch berekend via webshop)
veel gestelde vraag
Vraag: Kan ik de bestelling ook af komen halen?
Dit kan op Zaterdag van 14.00 tot 18.00 en op afspraak.
Adres: Oudestraat 240 8261cb
Vraag : Ik heb voor mijn bestelling het geld overgemaakt, wanneer wordt het bezorgd?
Antwoord: Na ontvangst van de betaling wordt een bestelling doorgaans binnen 1 werkdag verstuurd.
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Je ontvangt op de dag van verzending een mail met track-trace nummer
Aarzel niet om te bellen of mailen voor meer informatie over de status van uw bestelling!
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