
Algemene voorwaarden

Contact
Wij proberen uw e-mail binnen 24 uur te beantwoorden.

Levertijd
Onze levertijden variëren per product en merk. De verwachte levertijd staat zowel op de hoofdpagina van de producten als in de 
winkelmand aangegeven. Dit gaat om werkdagen.

Garantie
Onze producten worden van hoge kwaliteit materialen gemaakt . Indien iets na verzending beschadigd aankomt, raden wij aan om 
direct contact op te nemen. Producten die na gebruik kapot gaan kunnen wij niet garant voor staan. Dit omdat wij niet kunnen 
controleren hoe er met het product is omgegaan. Wij raden aan om na gebruik de producten weer netjes op te bergen en niet in 
weer en wind te laten staan. 

Verzenden
Alle producten worden via PostNL of DPD verzonden. Het is ook mogelijk om de producten bij ons op te komen halen. Informeer 
hier naar via pasablo@outlook.com.

Prijsvoorwaarden
Alle prijzen op deze website zijn inclusief BTW. Als door bijvoorbeeld een typefout een prijs verkeerd is weergegeven op de 
pagina, hebben wij het recht het product niet te leveren tegen de verkeerd aangegeven prijs.

In uw winkelmandje plaatsen
Als u op [voeg toe aan winkelwagen] klikt wordt het product in uw winkelmandje geplaatst. Vervolgens kunt u in het mandje 
aangeven hoeveel exemplaren u wenst te ontvangen. Later wijzigen kan natuurlijk altijd nog. U kunt alles aanklikken voor uw 
winkelmandje; u kunt de inhoud altijd nog wijzigen.

Product uit uw winkelmandje verwijderen
Het verwijderen van een product doet u door te klikken op het "kruisje" in de winkelwagen.

Bestelling afrekenen
Met deze knop gaat u verder het besteltraject in. Ook hierna kunt u nog weer terug naar uw mandje of besluiten om helemaal 
geen bestelling te doen.

Betaling
Betaling is mogelijk middels iDeal, vooraf overmaken, CreditCard, PayPal en Bancontact (België), mocht u gebruik willen maken 
van een andere betaal wijze dan kunt u hierover een bericht sturen. 

Vragen over uw bestelling 
Heeft u een vraag over een bestelling die u bij ons heeft gedaan? Vul dan het contactformulier in of mail ons naar 
pasablo@outlook.com. 
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