
Newborn Props Deluxe

1. Over Newborn Props Deluxe
- Newborn Props Deluxe is een onderdeel van Brenda Pie Fotografie gevestigd op de Kamerlingh Onnestraat 27a, 1821 BP 
Alkmaar. Ik sta ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51130343. 
Btw-nummer: 192012307B01

2.Toepasselijkheid
- Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via webshop www.newbornpropsdeluxe.bigcartel.nl
- Bij het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
- Het is niet mogelijk om af te wijken van deze Algemene Voorwaarden, mits dit samen schriftelijk is overeen gekomen. De andere 
voorwaarden blijven van toepassing. 
- Newborn Props Deluxe behoudt zich het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

3. Product aanbod
- Alle artikelen op de website van Newborn Props Deluxe, worden zo goed mogelijk beschreven en gefotografeerd. Daar dit 
handwerk betreft kan er altijd een klein verschil zijn in kleur of informatie. Kleine afwijkingen kunnen geen reden zijn voor een 
schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst. Vindt u het verschil onnaceptabel neemt u dan contact op, om dit te 
bespreken. Newborn Props Deluxe, zal dan maatregelen treffen om u tegemoet te komen. 

4. Prijzen en betalingen
- Alle prijzen, die zijn vermeld op de website zijn inclusief 21% b.t.w, en exclusief de verzendskosten. Deze worden aan het einde 
van uw bestelling uitgerekend op basis van uw land en de groote van uw pakket.
- Bent u gevestigd in België en heeft u een officieel bedrijf en btw nummer, dan kunt u de gewenste bestelling doormailen en zal 
ik een 0% btw factuur voor u opmaken. Betaling geschied dan via overschrijving. Besteld en betaald u online, dan is het niet meer 
mogelijk om de btw terug te vorderen. 
- Bij verzending naar het buitenland is de klant aansprakelijk voor eventueel verschuldigde lokale belastingen en invoerrechten.
- Newborn Props Deluxe behoudt zich het recht om de prijzen op de website te veranderen.
- Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen 
aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer is Newborn Props Deluxe niet verplicht het product volgens 
de foutieve prijs te leveren. 
- Aanbiedingen en kortingen hebben een beperkte geldigheid. Na afloop van deze periode kan er geen beroep meer worden 
gedaan op kortingen of aanbiedingsprijzen. Kortingen zijn niet geldig op reeds bestelde producten die niet tijdens de actie periode 
eerder zijn aangekocht. Op = Op

- Via deze website is het alleen mogelijk om met paypal, mister-cash of ideal te betalen.
- Voor het gebruik van paypal komt er over het bedrag 3.5% aan betaalkosten bij. 

5. Verpakking en Verzending
- Alle pakketten worden verzonden met Post.nl
- Brievenbus post, wordt verzonden als brievenbus pakket met een track&trace code. 
- De levertijd bedraagt maximaal 7 werkdagen binnen Nederland. Hier wordt niet vanaf geweken. Internationale zendingen 
kunnen langer duren. De vermeldde levertijd is indicatief en kan dan ook niet leiden tot enig recht of aansprakelijkheid van 
Newborn Props Deluxe. Het geeft u geen recht op een schadevergoeding. Het is mogelijk om de bestelling te annuleren, als de 
levertijd zo dusdanig lang is, dat u de overeenkomst niet in stand wilt houden. 
- De leveringsvoorwaarden van de vervoerder zijn van toepassing op de verzending.
- Newborn Props Deluxe is niet aansprakelijk voor vertragingen in de levering door vervoerder.

6. Ruilen of retourneren
- Het retourneren van producten is enkel mogelijk mits deze niet gebruikt of gewassen zijn en in de originele verpakking met 
kaartjes terug worden gestuurd.
- Wil je ruilen of retourneren neem dan binnen 3 werkdagen na ontvangst van u product, contact met mij op via de mail. Het 
product moet binnen 7 werkdagen na ontvangst terug gezonden zijn. Na 7 dagen is het niet meer mogelijk om te ruilen of 
retourneren!
- De kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de koper.
- Het risico voor de retourzending ligt bij de koper. Zorg daarom voor een juiste frankering van het product. 
- Als Newborn Props Deluxe het product in ongeschonden staat heeft ontvangen, dan wordt het bedrag minus de reeds betaalde 
verzendskosten binnen 7 dagen terug gestort op uw rekening. Is het product toch gebruikt, of vertoont het gebreken, dan heeft 
Newborn Props Deluxe het recht om geen of minder geld terug te storten. Hierover ontvangt u direct bericht. 
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7. Klachten
-Heeft u een klacht over een product, neemt u dan binnen 3 werkdagen na ontvangst van het product contact op. Dan kijken we 
samen wat mogelijk is. 
Aansprakelijkheid
- Newborn Props Deluxe is niet verantwoordelijk voor schade, veroorzaakt door de klant, derden of het vervoersbedrijf. 
- Alle producten zijn vervaardid om te gebruiken voor een fotosessie. De materialen zijn niet geschikt voor dagelijks gebruik. Laat 
uw baby of kind niet alleen met de materialen om ongelukjes te voorkomen.

Privacy van de klant
- Alle persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het verzenden van uw bestelling. Deze worden niet verstrekt aan derden. 

Copyright van Newborn Props Deluxe
-Alle foto’s op deze website zijn gemaakt door Brenda Pie Fotografie.
-Alles op deze website is auteursrechtelijk beschermd. Het kopiëren van teksten of afbeeldingen niet is toegestaan zonder onze 
uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.
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