
Verzenden en betalen 
 

Bij een bestelling boven de € 35,- binnen Nederland (m.u.v. pakketpost) zijn de verzendkosten 

gratis. 

De verzendkosten kunnen per product verschillen of oplopen. Dit is geheel afhankelijk van 

het formaat en gewicht. 

Voor verzenden naar het buitenland gelden andere tarieven. Wil je iets laten verzenden naar 

het buitenland, neem dan contact met ons op. 

 

Richtlijnen verzendkosten binnen Nederland: 

Brievenbuspost tot 2 kg is €3,95. Een brievenbuspakje past door de brievenbus en kan 

daarom altijd bezorgd worden, ook als de ontvanger niet thuis is. 

 

Pakketpost tot 10 kg is € 6,95. Standaard inclusief Track en Trace. Wil je zekerheid, kies dan 

voor verzending met Track en Trace code. 

 

Voor de bezorgtijden zijn wij geheel afhankelijk van PostNL. 

 

Levertijden 
 

Levertijd is 5 werkdagen, zodra de bestelling bij ons binnen is verzenden we je bestelling. Je 

ontvangt een verzendbevestiging wanneer je bestelling is verzonden. 

De voorraad op de website wordt zo goed mogelijk up to date gehouden. Het kan 

voorkomen dat het artikel dat je hebt besteld niet voorradig is en nog gemaakt moet 

worden. Hierover krijg je persoonlijk bericht met daarin informatie over de levertijd. 

 

Wat als mijn bestelling beschadigd is? 

Elke bestelling wordt zorgvuldig in een envelop met bubbeltjes plastic verpakt om 

beschadigingen tijdens het transport te voorkomen. 

Mocht er onverhoopt toch beschadigingen zijn neem dan zo snel mogelijk contact met ons 

op. 

 

Inpakservice 
 

Heb je een bestelling geplaatst en is het een cadeautje? 

Laat ons dit weten en we pakken je bestelling feestelijk in. Wil je dat je bestelling op een 

ander adres wordt geleverd, geef dit dan aan bij je bestelling. 

 

Betalen 
 

Je kunt je bestelling betalen via iDEAL of het bedrag vooraf overmaken. Met het vooraf 

overmaken kan het zijn dat er een aantal dagen overheen gaan voordat het op de rekening 

is bijgeschreven. Wanneer je kiest voor vooraf overmaken, wordt de bestelling pas verzonden 

als het bedrag is bijgeschreven op de rekening. 

 


