
Algemene Voorwaarden DE 3de KAMER, brocante en cadeaus

We proberen het voor beide partijen simpel en duidelijk te houden en hebben daarvoor de volgende algemene voorwaarden 
opgesteld:

Algemeen:
- alle prijzen zijn inclusief BTW
- wij zijn niet aansprakelijk voor spel en/of typefouten
- verzenden is voor risico van de koper, wij verpakken het zorgvuldig
- wij behouden ons het recht voor ten alle tijde de voorwaarden te wijzigen of aan te passen
beschadiging van de artikelen is voor risico koper
- na het plaatsen van uw bestelling duurt het ca. 2-3 werkdagen voordat u het in huis heeft.
- voor bestellingen hoger dan € 50,- worden geen verzendkosten gerekend

Reserveren:
- zodra een artikel is besteld in de webwinkel dan reserveren wij dat 8 dagen. Indien in deze periode het geld niet binnen is dan 
vervalt de aankoop.
- ook indien u niet langs bent geweest in de winkel om uw bestelling af te halen vervalt uw bestelling na 8 dagen, mits anders 
overeengekomen. In de winkel kunt u ook met de PIN betalen.voor openigstijden, kijkt u op onze site.
- zolang de betaling niet binnen is blijven de artikelen ons eigendom

Retourneren:
- indien u niet tevreden bent over uw aankoop neem dan binnen 8 dagen contact met ons op
- kosten van retourzending zijn voor rekening van de klant
- alles moet in de originele verpakking, compleet, heel en zonder gebruiksporen zijn
- brocante artikelen kunnen niet retour worden gestuurd
- u ontvangt het aankoopbedrag (minus verzendkosten) binnen 7 dagen terug op uw rekening

Voorraad:
Ondanks dat wij zorgvuldig omgaan met het bijhouden van de website kan het voorkomen dat iets tijdelijk niet op voorraad is of 
gelijktijdig is verkocht in de winkel. In zo'n geval nemen wij contact met u op om te overleggen over de voortgang van uw 
bestelling. 

Verzendkosten:
De genoemde verzendkosten zijn voor bezorging in Nederland. Voor verzending naar het buitenland nemen wij van te voren 
contact met u op.
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