
- Levering geschiedt na ontvangst van uw betaling. Na uw bestelling ontvangt u eerst een bestelbevestiging.
- Minimaal bestelbedrag is € 7.50
- Betalingen kunnen uitsluitend gedaan worden via Ideal, Paypal , Bankoverschrijving, of als u de bestelling komt 
afhalen; contant.
- Kortingen en vouchers zijn niet geldig op al afgeprijsde artikelen!
- Een bestelling mag wettelijk gezien worden geannuleerd tot 14 dagen na besteldatum. 
- Een gebruikt/aangebroken artikel kan niet geretourneerd worden
- Als bestelde artikelen niet voorradig zijn of niet meer leverbaar ontvangt u van ons een email met de volgende 
keuzes 1. Geld retour 2. Iets anders uitzoeken. Als het de niet voorradige artikelen een orderdeel zijn van een order 
wordt de rest wel gewoon geleverd.
Alle artikelen die op de website staan kunnen in principe ook worden geleverd door ons, mits het actie artikelen 
betreft. Actie artikelen zijn uitlopend en vaak nog maar enkele op voorraad!!! Onze webwinkel is niet gekoppeld aan 
ons kassasysteem (omdat wij deel uit maken van een conceptstore) Het wil dus niet zeggen dat het altijd op 
voorraad is, omdat we ook een goedlopende fysieke winkel hebben. Komt u voor iets speciaal naar de winkel toe, bel 
of mail dan van te voren, zodat u niet voor niets komt!
- Voor verzending scrappapier (Nederland) gelden de volgende regels:
Afmeting scrappapier is 30.5x30.5cm. We kunnen het indien gewenst doorsnijden zodat het door de brievenbus kan. 
Wanneer u het scrappapier in z'n geheel wilt ontvangen kiest u dan bij verzendkosten voor pakketpost € 6.95! 
Betaalt u € 2.50 dan worden de scrapvellen altijd doorgesneden!!
U kunt ook kiezen voor 'brievenbus doosje' daar kunnen ongeveer 6 scrapvellen in en worden dan licht gevouwen, ze 
worden niet doorgesneden.
- Zoekgeraakte post is risico voor de koper. Wanneer men kiest voor track en trace verzekerd verzenden is het risico 
voor Gerda's Hobbyshop. In dat geval kunnen we een case starten bij zoekraken en wordt de order vergoed door 
POSTNL.
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