
Algemene verkoop voorwaarden – Disclaimer

 YinYangPlaza.nl is niet verantwoordelijk voor tik-, zet-, en/of drukfouten waardoor 
onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. 
Indien zich dit voordoet, zal YinYangPlaza.nl dit zo snel mogelijk aanpassen. 

 Door het plaatsen van een bestelling aanvaarden klanten deze Koopvoorwaarden. 

 We gaan ervan uit dat klanten, voor ze bij YinYangPlaza.nl een bestelling plaatsen, 
hun gezondheidstoestand besproken hebben met een deskundige, dokter, arts en, 
indien dit vereist is in het land waar ze wonen, een geldig recept hebben gekregen. 

 De klant is volledig zelf verantwoordelijk voor eventuele problemen, bijwerkingen of 
andere ongemakken die kunnen ontstaan als gevolg van het gebruik van producten 
gekocht bij YinYangPlaza.nl 

 De klant garandeert dat hij of zij minstens 18 jaar oud is op het moment van de 
aankoop. 

 De klant garandeert dat de producten bedoeld zijn voor eigen, persoonlijk gebruik. 
Voor retailing ,onderling verkoop of andere doeleinde is YinYangPlaza.nl niet 
aansprakelijk voor.

 De klant is volledig zelf verantwoordelijk voor het importeren van producten gekocht
bij YinYangPlaza.nl in zijn woonplaats of in het land dat hij of zij heeft opgegeven 
als afleveradres. 

 Alle gegeven adviezen zijn puur van een informatief karakter. Ze zijn dan ook niet 
bedoelt om adviezen, recepten, verwijzingen en dergelijke van een erkende arts te 
vervangen. 

 Een klant die een bestelling doet, ontslaat YinYangPlaza.nl van alle 
verantwoordelijkheden – zowel geneeskundige als andere – die voortvloeien uit het 
kopen of gebruiken van onze producten. Bovendien moet u de volgende vragen met
“nee” kunnen beantwoorden: 

1. Bent u allergisch voor bepaalde stoffen die in onze producten aanwezig zijn? 
2. Gebruikt u geneesmiddelen die nitraten bevatten? 
3. Heeft u een lage bloeddruk? 
4. Heeft u ernstige hartproblemen of leverproblemen? 
5. Heeft u nog vragen, raadpleeg dan ons, uw arts of apotheker. 

 Let op: Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een 
bijwerking optreedt, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 

 Wij accepteren alleen betalingen in euro's. Bedragen zijn inclusief BTW%

 Wanneer uw betaling is ontvangen, dan zullen wij u order in behandeling nemen. 
Wanneer de bestelling wordt verzonden zult u een mail van ons ontvangen. 
Gemiddeld bezorg tijd binnen Nederland is tussen 1-5 werk dagen. Voor kosten en 
bezorgtijden per land kunt u kijken op verzendkosten. 

 De klant garandeert bij het ontvangen van het producten zelf te controleren of de 
bestelling klopt. Bij beschadigingen of het ontvangen van een verkeerde product. 
Graag binnen 7 werkdagen melden na het ontvangst. U kunt een email sturen naar:
Info@yinyangplaza.nl
Wanneer de klant later dan 7 werkdagen meldt, dan beschouwen wij het niet als 
een claim en zullen wij het ook niet vergoeden. 
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 Wanneer de goederen niet na wens is kunt u het ongeopend, ongebruikt product in 
originele staat retouren binnen 14 dagen na ontvangst. In verband met hygiëne 
mogen wij helaas producten niet innemen wanneer de seal is gebroken.
Wanneer wij het product in ontvangst hebben zullen wij het verschuldigd bedrag 
binnen 14 werkdagen retouren op de rekening die bij ons bekend staat. 

 Verzendkosten en eventueel andere bijkomende kosten worden niet vergoeden.

 De Klant is zelf aansprakelijk voor het retourneren van het product. Indien een 
pakket vermist is tijdens het retourneren of beschadigd Zullen wij hiervoor niet 
aansprakelijk gesteld kunnen worden. Wij kunnen dan ook niet overgaan tot 
restitutie van het product. 

 Alle informatie die wij van u krijgen worden alleen gebruikt voor YinYangPlaza.nl 
zoals nieuwsbrieven via mail of post, het verbeteren van ons website. Wij zijn wel 
genoodzaakt je naam, adres en eventueel je telefoonnummer door te geven aan 
derde partijen wat betrekking heeft om het product correct te verzenden. 
YinYangPlaza.nl zal uw persoonlijk gegevens of geschiedenis die u bij ons heeft 
niet door verkopen, verhuren of het weggeven aan derde partijen. Wel is het 
mogelijk dat wij uw gegevens bekend moeten maken wat betrekking heeft volgens 
de wet of justitie. 

 Klanten buiten Nederland of EU. Let op dat het mogelijk is dat uzelf import kosten 
moet betalen wanneer een pakket in uw land binnen komt. De kosten is afhankelijk 
van het waarden van uw bestelling of waar u het laat bezorgen. Wij hebben hier zelf
geen invloed op en kunnen geen indicatie geven hoeveel zij u in kosten zal 
rekenen. U kunt zelf contact opnemen met het Douna voor meer informatie. 
Let op! De producten die wij verkopen kan in sommigen landen verboden kan zijn of
worden beschermd. De Klant is zelf verantwoordelijk om het achterhalen of onze 
producten van YinYangPlaza.nl aan de wet voldoen. Kosten die hiervoor worden 
gemaakt kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden. 

Als u nog vragen heeft over ons algemene voorwaarden kunt u gerust contact opnemen 
via email: Info@Yinyangplaza.nl 
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