
Algemene voorwaarden:
Na uw bestelling ontvangt u van ons een bevestiging per e-mail. Daarin staat het volledige aankoopbedrag inclusief 
de verzendkosten en ons bankrekeningnummer. 
Onze prijzen zijn vermeld in euro’s, exclusief verzendkosten. 
Veel van onze producten vertonen normale gebruikssporen. Brocante de Wagenschuur is echter niet aansprakelijk 
voor zogenaamde gevolgschade die afnemen of een derde ter zake van de producten mocht lijden. 
De in de webwinkel bestelde artikelen dienen binnen 7 dagen betaald te zijn. Is de betaling na die tijd nog niet bij 
ons binnengekomen dan annuleren wij de bestelling. 
Bij afhalen van de spullen kan de betaling ter plaatse worden voldaan. U kunt bij ons niet pinnen en dient contant te 
betalen. 
Een besteld meubel dient zo snel mogelijk worden afgehaald, echter na overleg. Mocht dit langer dan een week 
duren dan vragen wij een vooruitbetaling. 
Omdat de spullen over 2 plaatsen verdeeld zijn is het moeilijk aan te geven wanneer de spullen verzonden gaan 
worden. We proberen een maximale termijn van 7 dagen aan te houden. Dit wordt aangegeven in de 
bevestigingsmail. 
De bestellingen worden met uiterste zorg verpakt. Het verzenden van bestellingen is altijd voor risico van de koper. 
Brocante de wagenschuur is niet aansprakelijk voor beschadigingen en/of het verloren gaan van artikelen tijdens het 
vervoer van het verzendbedrijf. 
Verzonden kan worden met DPD of post.nl. 
Ruilen:
Is een artikel of bestelling om wat voor reden dan ook niet wat je ervan verwacht dan kan het artikel (met 
uitzondering van meubels, afgeprijsde artikelen en opgespaarde artikelen) binnen 14 dagen worden geruild.
Geretourneerde artikelen mogen niet beschadigd zijn. De verzendkosten van de geretourneerde artikelen zijn voor 
rekening van de klant. 
Wij accepteren geen ongefrankeerde zendingen. Zendingen onder rembours worden niet geaccepteerd. 
Indien het teruggestuurde artikel voldoet aan deze voorwaarden, wordt het aankoopbedrag teruggestort op de door 
klant opgegeven bankrekeningnummer. De door ons gemaakte verzendkosten worden niet terugbetaald.
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