
Nog geen bevestiging ontvangen van uw bestelling?
Tja, het grote nadeel van Spamfilters.
Kijk even in uw Spam-map.
Wordt Spam direct bij uw provider tegengehouden?
Plaats ons dan op uw White-List.

Heeft u iets besteld en nog geen bericht van ons ontvangen?
Neem dan even contact met ons op via onderstaand e-mail adres.
We kijken het na en komen zo snel mogelijk met een antwoord.

E-mail: groothandelamphora@live.nl

K.v.K. nummer: 04070233
B.T.W. nummer: NL811871204B01

Artikelen zijn pas voor u gereserveerd nadat u de order heeft betaald.

Indien u problemen ondervindt bij het bestellen, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Wij voeren uw 
bestelling dan handmatig uit. Wanneer u afziet van uw bestelling, vragen wij u dit zo snel mogelijk per e-mail mee te delen. 
Gebeurd dit vaak dan word u automatisch geblokkeerd.
Na een gedane bestelling verwachten wij de betaling binnen 3 dagen. LET OP!! De levering zal plaatsvinden 3-5 werkdagen nadat 
wij uw betaling hebben ontvangen !!!
De minimumleeftijd om te kunnen bestellen is 18 jaar. 
Indien 3 keer een bestelling word geplaatst zonder te voldoen aan de algemene voorwaarden en voorwaarden 
van betaling, zal deze klant niet meer in de mogelijkheid zijn nog een bestelling te plaatsen. 
De prijzen op de website zijn exclusief BTW, zonder verzendkosten. 
Voor buitenlandse klanten is er een IBAN en BIC code beschikbaar.

For custumers outside the Netherlands it is only possible to buy without VAT if you sent us your international 
VAT number, customers outside the EU never have to pay VAT. In all these cases you will get an e-mail from us 
with the correct bill you have to pay including our IBAN and BIC code.

Zodra wij uw betaling ontvangen hebben, wordt het pakket per koeriersdienst verzonden.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies na het afleveren van het pakket aan de post. 
Verzendingen vertrekken dagelijks, behalve in het weekend en op feestdagen.
De kosten voor verzending zijn in alle gevallen voor de koper.

Retourbeleid:
Helaas kan het voorkomen dat er dubbele maten in een pakket zitten , wij doen ons best maar kunnen niet alles per stuk na kijken.
Wij nemen alleen volledige maatserie's retour in orginele verpakking met fabrieks fouten, enkele stuks kunnen dus niet omgeruild 
worden. Ook nemen wij geen gewassen kleding retour.
Retourneren kan alleen maar na telefonisch contact en binnen 3 dagen nadat de artikelen geleverd zijn.Hier houden wij ons strikt 
aan!!!!!!!!!!!!!

Mocht er toch iets aan de kleding mankeren, vlekjes, knopen en ritsen kapot. Dan adviseren wij om het artikel zelf te repareren of 
met korting te verkopen. Voor de prijzen die wij hanteren kunnen wij daar helaas geen garantie op geven. U bent immers altijd 
welkom om bij ons de kleding zelf persoonlijk te komen uitzoeken en na te kijken.

Porto kosten van retourzendingen zijn dan ook altijd voor de koper.Pakketten zonder porto worden niet geaccepteerd.
Voor de retour gestuurde artikelen ontvangt u een tegoedbon, deze kunt u binnen 30 dagen gebruiken op onze site. U krijgt dus 
geen geld retour gestort!!!

*Voor artikelen uit actie komen alle bestaande en afgesproken kortingen te vervallen!!

NB: Artikelen gekocht tijdens een actie / in een aanbieding en weektopper kunnen niet geretourneerd worden!
Prijzen onder voorbehoud.

De verzendkosten in Nederland zijn 7,14 Excl.BTW tot 30KG , boven de 30KG betaald u nogmaals 7,14 euro.
Voor buitenlandse zendingen worden gemaakte kosten in rekening gebracht die apart door middel van een email 
vermeld zullen worden.

Shipments outside the Netherlands will be charged seperately and the buyer will get an email with the correct 
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shippingcosts.

Deze website werd met de grootste zorg ontwikkeld. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor alle gevolgen die 
komen door onjuiste of onvolledige informatie op onze website en in nieuwsbrieven. 
Wij houden ons aan de bescherming op de persoonlijke levenssfeer en staan garant dat persoonlijke gegevens 
niet verkocht worden aan derden voor marktonderzoek, andere commerciële doeleinden, enz... 
Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de verkoop - en algemene voorwaarden 
akkoord gaat. 
Een copie aanvragen van een eerdere factuur is geen enkel probleem alleen vragen wij daar wel 10,00 euro adminstratie kosten 
voor.

SQUARED AND CUBED
Doorndistel 34
7891WT Klazienaveen

Telefoon: 0654235383
E-mail: groothandelamphora@live.nl

Fouten op de website voorbehouden.
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