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Verzending en Verzendkosten Scrapazza 

Contactgegevens 

 

Scrapazza 

Sprongstraat 4 

7201 KS Zutphen 

Nederland 

 

0575 - 471797 

scrapazza@hotmail.com 

www.scrapazza.nl 

 

Verzending 

Na betaling van de geplaatste bestelling wordt deze op dezelfde werkdag verwerkt van 

dinsdag t/m zaterdag voor 15:00 uur en na 15:00 uur de volgende werkdag. Bestellingen 

geplaatst op zaterdag t/m maandag worden dinsdag verwerkt. 

 

Pre-order verzending 

Op onze website bieden wij soms pre-order artikelen aan. Hoewel wij streven om zoveel 

mogelijk producten altijd op voorraad te hebben en onze website voornamelijk bestaat 

uit direct leverbare artikelen, zijn er soms producten die niet direct beschikbaar 

zijn. Het kan zijn dat wij de producten al besteld hebben, maar ze nog onderweg zijn of 

nog niet uitgebracht zijn tot een bepaalde datum. Denk hierbij bijvoorbeeld aan nieuw 

gelanceerde producten, die nog moet uitkomen maar al wel te reserveren zijn. Bij de 

product informatie staat vaak een verwachte leverdatum. 

Dit zijn dan Pre-order producten. 

 

* Pre-order producten kunt u op dezelfde manier bestellen als onze andere producten, 

wat inhoudt dat het bestelproces hetzelfde werkt. Na het bestellen komt de order bij 

ons binnen en zullen wij de bestelling in behandeling nemen. Bij een bestelling met 

alleen pre-order producten, zullen wij uw bestelling in een aparte map verwerken en 

zetten wij de bestelling door zonder daadwerkelijk al producten te kunnen verzamelen. 

Op dat moment ontvangt u van ons ook een factuur, het bewijs dat wij deze producten 

gegarandeerd voor u reserveren op het moment van binnenkomst. 

Alleen zullen wij deze producten pas leveren vanaf de verwachte leverdatum en niet 

direct na betaling, zoals bij onze producten die op voorraad zijn. 

* Wij raden u aan de pre-order producten apart bestellen van uw bestelling met wel 

beschikbare producten. U kunt deze samen ook in één bestelling insturen, maar houdt u 

er dan rekening mee dat de gehele order blijft staan tot de pre-order producten 

beschikbaar zijn. Wilt u een tussentijdse levering ontvangen? Neem dan contact met ons 

op. Dit betekent wel dat er extra verzendkosten aan verbonden zijn. 

 

* Omdat het ordersysteem voor pre-order producten hetzelfde werkt als ons normale 

bestelproces, ontvangt u van ons een factuur van de producten.  De factuur betekent dat 
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wij de producten daadwerkelijk voor u reserveren in het systeem en deze producten ook 

niet te bestellen meer zijn door anderen, op het moment dat de binnengekomen voorraad 

ge-upload wordt. De factuur met pre-order producten moet voldaan worden volgens de 

richtlijnen van de algemene voorwaarden om uw reservering te garanderen. 

 

Verzendkosten 

Voor Nederland worden de verzendkosten direct bij de bestelling zichtbaar. Voor alle 

overige landen worden de verzendkosten aangepast naar onderstaande tabel. 

 

   0-2 kg 2-5 kg 5-10 kg Franco 

Nederland     4,95   4,95 vanaf € 60 

       

Van Nederland naar 0-100 gr 
100-350 
gr 0-2 kg 2-5 kg 5-10 kg Franco 

België 4,95 7,50 10,00 12,00 14,00 vanaf € 100 

Denemarken 4,95 7,50 10,00 17,50 22,50 vanaf € 150 

Duitsland 4,95 7,50 10,00 17,50 22,50 vanaf € 150 

Finland 4,95 7,50 12,00 17,50 22,50 vanaf € 150 

Frankrijk 4,95 7,50 10,00 17,50 22,50 vanaf € 150 

Ierland 4,95 7,50 12,00 17,50 22,50 vanaf € 150 

Italië 4,95 7,50 10,00 17,50 22,50 vanaf € 150 

Luxemburg 4,95 7,50 10,00 17,50 22,50 vanaf € 150 

Noorwegen 4,95 7,50 12,00 17,50 22,50 vanaf € 150 

Oostenrijk 4,95 7,50 10,00 17,50 22,50 vanaf € 150 

Polen 4,95 7,50 12,00 17,50 22,50 vanaf € 150 

Portugal 4,95 7,50 12,00 17,50 22,50 vanaf € 150 

Roemenië 4,95 7,50 16,00 21,50 27,50 vanaf € 150 

Slovenië 4,95 7,50 16,00 21,50 27,50 vanaf € 150 

Slowakije 4,95 7,50 16,00 21,50 27,50 vanaf € 150 

Spanje 4,95 7,50 10,00 17,50 22,50 vanaf € 150 

Tsjechië 4,95 7,50 16,00 21,50 27,50 vanaf € 150 

Verenigd Koninkrijk Aanvraag           

Zweden 4,95 7,50 10,00 17,50 22,50 vanaf € 150 

Prijswijzingen voorbehouden 

 

 

* Alle verzendkosten zijn inclusief BTW 

* Exclusief inklaringskosten en Douanerechten 
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