
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en leveringen, transacties van SieradenAnders 
www.sieradenanders.nl

1.Algemeen
1.1.Door het plaatsen van een bestelling verklaart de koper zich, zonder voorbehoud, akkoord met deze algemene 
voorwaarden.
1.2. De verkoop van een artikel komt tot stand na aanvaarding van de bestelling door Sieraden anders en de 
bevestiging per e-mail.
2.Identiteit van de onderneming
2.1.Lavon Retail
Handelend onder de naam Sieradenanders
Tel. 06-38061821
e-mail: info@sieradenanders
kvk: 30180693
BTW: NL810909546B01
Prijzen
3.1.Alle vermelde prijzen zijn in euro’s inclusief BTW en inclusief verzendkosten, vermits anders is aangegeven.
3.2.Sieradenanders is niet aansprakelijk voor fouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen 
worden vermeld. Mocht zich dit voordoen dan zal de prijs door Sieradenanders worden aangepast.
4.Betaling
4.1.Na een bestelling ontvangt de koper een orderbevestiging per e-mail. Hierin staat het aankoopbedrag van uw 
artikel(en) en eventuele verzendkosten.
4.2.Bij Sieradenanders kunt u met de volgende betaalmethoden voldoen: Ideal, mastercard, maestro en visa.
5.Verzenden
5.1.De verzendkosten van een bestelling zijn als volgt:
- Verzendkosten binnen Nederland € 2,50
-Verzending overige binnen EU landen € 9,50
-Verzending buiten EU € 19,00
6.Leveringen
6.1.Alle artikelen worden binnen 5 dagen nageleverd.
6.2.Wanneer een artikel een langere levertijd dan 5 werkdagen heeft, zal de koper hiervan per e-mail op de hoogte 
worden gesteld.
6.3.Wanneer artikelen niet leverbaar zijn, zal dit per e-mail worden medegedeeld. De koper heeft de mogelijkheid de 
order te annuleren of een vervangend product te bestellen voor het orderbedrag of het geld terug te laten storten.
7.Retourneren
7.1.Indien de bestelde artikelen niet passen of om een andere reden niet aan de verwachtingen voldoen, kunnen ze 
binnen 8 werkdagen na ontvangst worden omgeruild voor een artikel met een vergelijkbare verkoopprijs of het 
aankoopbedrag kan worden teruggestort.
7.2.Bij de retourzending moet het ingevulde retourformulier worden meegestuurd. Wanneer dit formulier niet bij 
deze zending aanwezig is kan deze niet in behandeling worden genomen.
7.3.Goederen die retour worden gestuurd moeten in originele staat door Sieradenanders worden ontvangen, dus 
ongeschonden en ongedragen zijn.
7.4.Retourzendingen moeten inclusief retourformulier worden teruggestuurd aan:
Sieradenanders
p/a Lavon retail
Sint Janstraat 19
1251 KX Laren
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Nerderland

7.5.De kosten en het risico voor retour zendingen zijn voor rekening van de koper. Indien de koper aan de 
voorwaarden voldoet wordt het aankoopbedrag binnen 10 werkdagen teruggestort.

8.Aansprakelijkheid
8.1.De aansprakelijkheid van Sieradenanders is beperkt tot het bedrag van de aankoopprijs.

9.Privacy
9.1.Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Sieradenanders gebruikt en zullen niet aan derden ter 
beschikking worden gesteld. Mits noodzakelijk voor betalingstransacties of bezorging van een bestelling. Zie privacy 
policy.

10.Toepasselijk recht
10.1.Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het 
Nederlandse recht toepasselijk.
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