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VOORWAARDEN
VERZENDKOSTEN
De kaarten worden tot een aantal van 100 of lager verstuurd in een stevige envelop en komt neer op € 3,80 per
verzending. Omdat het per brievenbuspost wordt verstuurd, is het daarom niet verzekerd. Het risico is dan ook voor
de koper. Voor het verzenden van kaarten naar het buitenland geldt hetzelfde en zullen de kosten € 9,80 per
envelop bedragen.
Het is ook mogelijk om je bestelling op te halen in Genemuiden. Geef dat dan aan bij het afrekenen en ik neem zo
snel mogelijk contact met je op om een afspraak te maken.
BETALING
In de webshop kan je betalen met iDEAL, Paypal en bankoverschrijving.
VERZENDEN EN LEVERING
De kaarten worden verzonden in een stevige kartonnen envelop, zodat ze in dezelfde staat aankomen bij jou, zoals ik
ze opstuur. Ik probeer de bestelling binnen 2 kalenderdagen op de post te doen (de zondag niet meegerekend).
Zodra je bestelling naar jou is opgestuurd, krijg je een berichtje met de track & trace code.
Mocht je een bestelling nodig hebben voor een bepaalde datum, neem dan even contact met mij op, dan kijk ik wat
ik voor je kan doen.
RETOURNEREN
Ik ga ervoor zorgen dat jij helemaal blij wordt met je aankoop! Wanneer je om een of andere reden toch niet
tevreden bent, dan hoor ik dat heel graag. Laat dit mij weten binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling via de
mail: mrjnbrdwld@hotmail.com. Dan zoeken we samen naar een oplossing: je stuurt de bestelling of een gedeelte
ervan (in originele staat) retour en ontvangt van mij een vervangend product of ik boek de gemaakte kosten exclusief verzendkosten- terug.
LET OP! Kaartjes die speciaal voor jou ontworpen zijn kunnen niet zomaar geretourneerd worden. Als er echt iets mis
is, laat het me dan vooral even weten! In alle gevallen zijn de verzendkosten voor het retourneren voor de koper.
VOORWAARDEN PERSOONLIJKE OPDRACHTEN
Op het eindproduct wordt altijd mijn logo en kader vermeld, tenzij dit anders is afgesproken. Daarnaast zal de
illustratie mijn intellectueel eigendom blijven en heb ik dus het recht om die (of een gedeelte ervan) later nog eens
te gebruiken.
CONTACT
mrjnbrdwld@hotmail.com
Marjan Bredewold
Zilverschoon 21
8281 LB Genemuiden
06-23328138
KVK: 72448083
PRIVACY
De gegevens die je achterlaat bij het bestellen worden alleen gebruikt voor het verwerken van je order en zullen dus
nooit worden doorgegeven aan derden.
INTELLECTUEEL EIGENDOM
Deze webwinkel is eigendom van Marjantekent.nl. Tekst- en beeldmateriaal van deze site mogen alleen gebruikt
worden met expliciet mijn toestemming.
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