Verzendkosten
De verzendkosten is iets waar we als www.goeiesokken.nl niet om heen kunnen, indien de
bestelde artikelen in een brievenbus verpakking past wordt het via de reguliere post van Post NL
bezorgd. Heel soms komt het voor dat een brievenbuspakje niet kan worden bezorgd, bijvoorbeeld
als de brievenbus vol is of kleiner dan het standaard formaat. In dat geval komen we binnen enkele
dagen opnieuw langs om het pakje te overhandigen of brengen we het naar een afhaalpunt in de
buurt. Klik hier voor alle informatie over brievenbuspakjes.
Gratis verzenden (Nederland) bij bestelling vanaf €49,95. België en Duitsland vanaf € 70,-

www.goeiesokken.nl verstuurd de pakketten via DHL Als je niet thuis bent op het moment van
bezorging en we het pakket ook niet bij je buren kunnen afgeven, dan laat DHL een kaart achter in je
brievenbus. Met de code op deze kaart kun je via bezorger gemist aangeven wanneer DHL weer bij je
langs kan komen. Je kunt er ook voor kiezen om je pakket bij de buren te laten bezorgen of een DHL
ServicePoint. Maak je geen keuze, dan wordt het pakket de volgende dag opnieuw aangeboden. DHL
komt maximaal 4 keer bij je langs. Als DHL het pakket dan nog niet heeft kunnen bezorgen dan gaat
deze in de meeste gevallen retour naar de verzender.

De verzendkosten worden automatisch berekend tijdens het bestelproces.
Betalingen
U kunt uw bestelling op twee manieren betalen; via IDeal betaald u gewoon via uw eigen bank, dit
werkt veilig, snel en eenvoudig, bovendien wordt de bestelling dezelfde dag nog verstuurd.
U kunt er ook voor kiezen om vooraf te betalen, in dit geval krijgt u via een e-mail een factuur
toegestuurd, u betaald op basis van de factuur ook weer gewoon via uw eigen bank. Zodra de
overboeking bij ons op de rekening staat sturen wij per omgaande de bestelling naar toe.
In het bestel-proces kunt u de gewenste betaalmethode kiezen.
Indien u over bovenstaande vragen heeft, neem dan contact met ons op, dit kan via een e-mail naar
info@goeiesokken.nl of via de chat rechtsonder in uw scherm.

