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MIjnpolijstshop.nl alles voor het Polijsten van metaal plastic kunststof
acryl hout
marmer lak
MHTC Metallurgie hanteert ook hun algemene voorwaarden voor consumenten conform die van de Metaalunie ,die te
vinden zijn door te klikken op de link cq snelkoppeling onderaan de voorpagina of zijn
te downloaden via de pagina:Algemene Voorwaarden Metaalunie.
Algemene woorwaarden voor: mijnpolijstshop.nl
1.
Door het invullen en het verzenden van het bestelformulier,accepteert de consument deze leveringsvoorwaarde en
aanvaardt tevens dat deze deel uit zullen maken van de koopovereenkomst tussen de consument en MHTC
Metallurgie Door het verzenden van het bestelformulier is de koop definitief en is de consument verplicht tot betaling
van het aankoopbedrag.
2.
MHTC Metallurgie draagt er zorg voor, dat de door een consument door middel van het bestelformulier via Internet
de bestelde artikelen, indien voorradig, binnen 5 (werk) dagen nadat wij de de betaling hebben ontvangen, bij de
consument worden afgeleverd, waarbij de verzendkosten voor rekening komen van de consument.
3.
De verzendkosten van de bestelde artikelen worden automatisch door onze online shop berekend. De pakketten
worden door de Postbode ,Post.NL of GLS aangeboden. In geval dat het pakket niet kan worden aangeboden door de
Postbode,PostNL of GLS, laten deze een bericht bij u achter. U heeft dan nog 2 weken de tijd om het pakket af te
halen bij het dicht bijzijnde postkantoor. indien de periode waarin u het pakket af kunt halen verstreken is, wordt het
pakket automatisch teruggezonden naar MHTC Metallurgie . Wilt u na deze periode uw pakket nogmaals verstuurd
hebben, wordt er Euro 10,- administratie en verzendkosten in rekening gebracht welke vooruit betaald dienen te
worden.
4.
U heeft de mogelijkheid om op 2 verschillende manieren te betalen:
1. Vooraf
U betaalt vooraf op onze bankrekening. Dit betekent dat u het verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten
overmaakt via bank/giro op onze rekening t.n.v MHTC Metallurgie te Deurne(NL) met vermelding van het order
nummer. Zodra wij de betaling hebben ontvangen de betaling heeft ontvangen, wordt de bestelling wordt normaal
binnen 5 (werk) dagen* bij u afgeleverd. LET OP ! de bankkosten zijn voor rekening van de koper, als de kosten op
rekening van MHTC Metallurgie komen,wordt het bedrag teruggestort en de order geannuleerd !
2. iDEAL.
U plaatst een bestelling bij MHTC Metallurgie Bij het afrekenen van de bestelling kunt u aangeven dat u met iDEAL
wilt betalen. Klik dan op de iDEAL-betaalknop en selecteer uw bank. Vervolgens wordt u doorgeleid naar uw eigen
bank waar de betalingsopdracht voor u klaar staat. U wordt door uw bank gevraagd een aantal gegevens in te vullen
en u autoriseert de betaling. Het bedrag wordt direct van uw betaalrekening afgeschreven en MHTC Metallurgie
wordt geïnformeerd dat de bestelling is betaald en levering dus kan plaatsvinden.
5. Ruilen,Terugname
Ruilen,Terugname of retourneren is mogelijk, mits het product uiteraard onbeschadigd en in de originele
ongeopende verpakking wordt teruggestuurd.
Dit met uitzondering van op maat gemaakte artikelen ,wordt dan het aankoopbedrag minus de verzendkosten en
onze kosten voor een Idael betaling teruggestort.
Conform onze leveringsvoorwaarden voor consumenten van de Metaalunie die wij ook hanteren dient u binnen 14
dagen te reageren c.q te claimen .
6.Disclaimer
MHTC Metallurgie sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook,
die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met deze website en via onze
webshop:http://www.mijnpolijstshop.nl bestelde producten.
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