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Bij het plaatsen van een bestelling gaat de klant akkoord met de onderstaande Algemene Voorwaarden.
1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van changed nails. De voorwaarden zijn 
voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van changed nails.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord 
gaat.
1.3 changed nails garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het 
aanbod vermelde specificaties.

2. Identiteit van de ondernemer
changed nails
Nieuwegein
changednails@outlook.com
KvK-nummer: 57474400
Btw-identificatienummer: NL542715764B01

3. Levering
3.1 Levering vindt plaats zolang voorraad strekt.
3.2 Changed Nails verzend alleen in Nederland. Al onze leveringen worden bezorgd tussen 3-7 werkdagen door Post 
NL en/of GLS 
3.3 Er is ook een mogelijk om de bestelling af te halen, dit gebeurd alleen op afspraak

4. Prijzen
4.1 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten 
wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
4.2 Alle prijzen op de site zijn in euro`s en inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten

5. Betalen
5.1 De Betaling geschied vooraf, voordat de goederen worden verstuurd.
Betaling gebeurd door middel van PayPal of iDEAL (Mollie).
Bij afhalen in de winkel is betaling contant.

6. Gegevensbeheer
6.1 Indien u een bestelling plaatst bij Changed Nails, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand 
van Changed Nails.
Changed Nails houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
6.2 Changed Nails respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een 
vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

7. Ruilen/ Retourneren
7.1 Als koper heeft u tot 7 dagen, na bestelling van het product, het recht de bestelling ongedaan te maken. Zelfs 
zonder opgaven van reden, al is dat leerzame informatie voor onze toekomst. 
7.2 Het beste annuleert u uw bestelling via e-mail. Dit is snel en overzichtelijk voor beide partijen.
Annuleer uw bestelling via e-mail aan changednails@outlook.com 
met opgave van de referentiegegevens.
7.3 De bedenkingsperiode is ook van toepassing voor reeds ontvangen aankopen. Deze reeds ontvangen artikelen 
kunnen teruggezonden worden. 
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7.4 Artikelen moeten wel ongebruikt, volledig en in de originele verpakking retourneert worden. 
7.5 Het risico en de kosten voor deze retour zijn voor rekening van de klant, tenzij het om foutief geleverde goederen 
gaat. Reeds betaalde zendingen worden teruggestort op uw rekening binnen 30 dagen na ontvangst van de 
geretourneerde goederen.

8. Geschillen
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en consument waarop deze algemene voorwaarde betrekking hebben, is 
uitsluitend Nederland recht van toepassing, ook indien de consument woonachtig is in het buitenland. 
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