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Leverings-, betalings en Algemene Voorwaarden.
Lianco Nails & More
Ingeschreven bij de K.V.K onder nr 57065969
Alle prijzen zijn exclusief BTW en exclusief verzendkosten.
Betaling kan geschieden door:
Overschrijving vooraf
of
Afhalen op afspraak.
· Door uw bestelling geeft u te kennen dat u akkoord gaat met onze leverings- en betalingsvoorwaarden.
· Indien u de bestelling afhaalt op het adres in Wouw, betaalt u terplekke contant, gepast en betaalt u geen
verzendkosten.
· Orders die via overschrijving vooraf worden voldaan, worden verzonden wanneer uw betaling van het volledige
factuurbedrag is bijgeschreven.
· Bestellingen en/of e-mails worden binnen 24 uur in behandeling genomen
De kosten voor verzending komen voor rekening voor de koper.
Brievenbuspakket €4,35 excl btw, eigen risico
Pakketpost €7,25 niet verzekerd, eigen risico.
Pakketpost aangetekend €9,00, verzekerd
Pakketpost binnen Europa €13,00, eigen risico
Pakketpost binnen Europa €19,95, verzekerd
· Indien een zending, om welke reden dan ook geweigerd wordt, zal in geen geval restitutie van het reeds betaalde
factuurbedrag plaats vinden.
Om het pakket daarna nogmaals toegezonden te krijgen, zullen wederom de verzendkosten betaald moeten worden.
· De mogelijkheid bestaat om kleine bestellingen in een noppenenvelop te versturen, de producten moeten wel door
de brievenbus passen als u voor deze optie kiest. De envelop mag niet zwaarder zijn dan 500 gram. Bij twijfel kunt u
altijd contact opnemen.
Het verzenden via envelop geschiedt echter GEHEEL op uw eigen risico!!
Bestellingen die niet verzekerd verzonden zijn en mogelijk zoek raken, worden door Lianco Nails niet vergoed,
en tevens wordt door Lianco Nails GEEN actie ondernomen het weggeraakte poststuk te achterhalen.
· Tussen u en Lianco Nails wordt een geldige koopovereenkomst gesloten, vanaf het moment dat U de bevestiging
ontvangt van uw bestelling.
Elke aankoop kan tot maximaal 7 dagen na deze bevestiging,
inbegrepen de datum van bevestiging, uitsluitend schriftelijk geannuleerd worden.
Annulering van een bestelling via telefoon of e-mail wordt niet in behandeling genomen.
Bij een bevestigde bestelling is de koper, na deze afkoelingsperiode van 7 dagen, conform de wet kopen op afstand,
verplicht tot het overgaan van betaling en afname van de goederen. Is uw bestelling binnen deze 7 al verzonden dan
bent u verplicht de verzendkosten te betalen.
· Aan de getoonde prijzen en informatie kunnen geen rechten worden ontleend,
alles onder voorbehoud van prijswijzigingen en typefouten.
· Eenmaal verzonden goederen kunnen (behoudens incompleet/fabricagefouten) NIET geretourneerd c.q. geruild
worden.
Bij fabricagefouten zal Lianco Nails alles in het werk stellen de ontbrekende c.q defecte artikelen om te ruilen, dan
wel te vervangen.
-Bij het in gebreke blijven van een betaling, zult U een eerste aanmaning ontvangen waarin U de gelegenheid krijgt
het verschuldigde bedrag alsnog te betalen. Als het verschuldigde bedrag dan alsnog niet betaald wordt, zal er
overgegaan worden tot een tweede en derde aanmaning waarbij er extra kosten in rekening gebracht gaan worden,
die behoorlijk op kunnen lopen. Blijft U alsnog in gebreke van betaling, dan zal het overgedragen worden aan een
deurwaarder, waarbij de extra kosten in rekening gebracht worden aan U.
· Alle producten die door Lianco Nails aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven.
Afwijkende kleuren of dergelijke vallen niet onder onze verantwoordelijkheid.
· Onze producten worden in onze website aangeboden zolang de voorraad strekt.
Lianco Nails doet haar best opdat alle door u bestelde producten beschikbaar zijn.
Het kan echter gebeuren dat een artikel niet op voorraad is; in dat geval informeren wij u zo snel mogelijk,

1 of 2

en kunt u uiteraard beslissen om uw niet voorradig bestelde product kosteloos te annuleren.
In ieder geval kan Lianco Nails niet aansprakelijk gesteld worden voor voortvloeiende schade,
die ontstaat door het niet voorradig zijn van een product.
· Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
· Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het afhandelen van uw bestelling. Alle klantgegevens worden met
inachtneming van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) door ons opgeslagen en
verwerkt.
· Lianco Nails biedt de koper de mogelijkheid om de toezending van geadresseerde (al dan niet elektronische)
reclame op elk gewenst moment stop te zetten.
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