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Prijzen en verzendkosten
De prijzen van de artikelen in de webwinkel zijn exclusief verzendkosten.
Wij hanteren de volgende verzendtarieven voor verzending binnen Nederland:
* Brievenbuspost : € 3,95
* vanaf 1 kg t/m 10 kg en pakketten groter dan brievenbuspost : € 6,95
* vanaf 10 kg : € 16,50
Werkwijze betaling en levering
Betaling verloopt via Multisafepay.
Zodra de betaling binnen is, worden de artikelen direct verzonden.
U kunt de bestelling binnen 5 werkdagen tegemoet zien. Mocht dit onverhoopt niet mogelijk zijn, dan informeren wij
u hierover.
De bestelling wordt verzorgd door postNL.
Artikelen niet op voorraad
Indien een of meerdere van de bestelde artikelen niet op voorraad zijn of om een andere reden niet geleverd kunnen
worden, dan nemen wij contact met u op.
Reclames en aansprakelijkheid
Indien u een product om welke reden dan ook (toch) niet wenst af te nemen, dan heeft u het recht om binnen 14
dagen, zonder opgave van redenen, de koop te ontbinden en het product na levering aan VVV Noordoost Brabant te
retourneren. Eventuele kosten voor de retourzending zijn voor eigen rekening. Retourzendingen worden alleen
geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de eventuele verzegeling op de verpakking
niet verbroken is.
Bescherming van uw gegevens
VVV Noordoost Brabant gebruikt de door u verstrekte persoonlijke gegevens enkel om de bestelling zo snel en goed
mogelijk uit te voeren. Deze gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden.
Andere bestelwijzen
wilt u producten uit de webwinkel bestellen maar liever niet via internet?
Dan kunt u een bestelling op de volgende wijze aan ons doorgeven:
Telefonisch: +31 (0)73-6127170
Per Post: VVV 's-Hertogenbosch, Markt 77, 5211 JX te 's-Hertogenbosch
Meer informatie
Wilt u meer informatie over onze producten of heeft u vragen met betrekking tot de bestelling, dan kunt u contact
opnemen met VVV 's-Hertogenbosch via telefoon +31 (0)73-6127170 of via een e-mail naar:
info@vvvshertogenbosch.nl
VVV 's-Hertogenbosch / VVV Noordoost Brabant
Markt 77
5211 JX 's-Hertogenbosch
www.bezoekdenbosch.nl
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