
ALGEMENE VOORWAARDEN
Uitgeverij Interdijk BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden Nederland onder nummer 33214430
Wilt u meer informatie? U kunt de klantenservice bereiken via het contactformulier: bestel@interdijk.nl
BTW: NL.80.68.36.544.B01
Toepassing verkoopvoorwaarden
Door een bestelling te doen via bestelpagina.nl gaat u akkoord met deze verkoopvoorwaarden. De bestelling wordt
direct per e-mail bevestigd. De producten die via bestelpagina.nl verkocht worden vallen binnen de Nederlandse wet-
en regelgeving.
Wet Verkoop op afstand
Op alle artikelen die Uitgeverij Interdijk BV via websites in eigen beheer of via partnersites verkoopt, is de wet
'Verkoop op afstand' uit de Nederlandse wet- en regelgeving van toepassing. Deze wet biedt consumenten
bescherming bij aankoop van producten via het medium internet.
Productinformatie
De belangrijkste kenmerken van de producten worden per artikel zichtbaar wanneer u in de webshop klikt op het
betreffende product.
Abonnementsprijzen en de prijs van een los nummer.
Uitgeverij Interdijk BV heeft verschillende abonnementsvormen en uitgaves worden ook als los nummer aangeboden.
De verkoopprijzen worden bij elke variant expliciet vermeld. De prijzen zijn in euro's en inclusief BTW en exclusief
portokosten.
Een aankoop dient direct betaald te worden. 
Abonnement tot wederopzegging zonder opzegtermijn
Alle abonnementen lopen tot wederopzegging, zonder opzegtermijn.
U kunt opzeggen door een mail te sturen naar administratie@interdijk.nl onder vermelding van uw
postcode/huisnummer
Levertijd
Abonnementen gaan in bij het nummer dat op dat moment in de winkel ligt. Indien dit nummer is uitverkocht dan
start het abonnement bij het eerstvolgende nummer.
Bestellingen van losse uitgaves of overige artikelen hebben standaard een levertijd van 5-8 werkdagen, tenzij anders
vermeld. 
Voor vragen waarop u geen antwoord heeft kunnen vinden, kunt u mailen naar bestel@interdijk.nl . 
Om u snel van dienst te kunnen zijn, vragen wij u het onderwerp van uw vraag aan te geven. U kunt ons telefonisch
bereiken op: +31-(0)297-566385.
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