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1. Prijzen
De vermelde prijzen zijn inclusief BTW. en exclusief verzendkosten.
2. Order en verzendkosten
Order en verzendkosten zijn €3,32 per bestelling. Brievenbus post.
3. Levertijd
De levertijd van bijbelhoes op maat gemaakt bedraagt ongeveer 1 week na ontvangst van betaling. In principe
worden elke woensdag alle bestellingen gemaakt en verstuurd. Tenzij anders vermeld op de homepage. Dus besteld
u voor dinsdag 12.00 uur dan wordt uw bestelling woensdag gemaakt. U kunt altijd aangeven voor welke datum u de
bijbelhoes wilt hebben. We proberen daar zoveel mogelijk rekening mee te houden.
Als u een bestelling heeft geplaatst ontvangt u automatisch een orderbevestiging.
Besteld u een artikel uit de voorraad dan bedraagt de levertijd 3-4 werkdagen na betaling.
Lerenbijbelhoezen.nl stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen tijdens het transport van de bestelde
artikelen. Artikelen kunnen ook worden afgehaald, alleen op afspraak in Hellouw.
4. Retour
Op maat gemaakte bijbelhoezen kunnen niet retour gezonden worden.
We maken de hoezen aan de hand van de door u opgegeven maten. Mocht u per abuis de verkeerde maten hebben
doorgegeven is Lerenbijbelhoezen.nl hier niet voor aansprakelijk.
Indien de uit voorraad bestelde artikelen niet aan uw verwachting voldoen, heeft u het recht de artikelen binnen 7
dagen te retourneren. U dient Lerenbijbelhoezen.nl vooraf per e-mail of telefoon te informeren over de
retourzending. Lerenbijbelhoezen.nl bevestigt vervolgens de retourzending, waarna u de artikelen kunt retourneren.
Geretourneerde artikelen mogen niet gebruikt of beschadigd zijn. De verzendkosten van de geretourneerde artikelen
zijn voor rekening van de klant. Indien het teruggestuurde artikel voldoet aan deze voorwaarden, wordt het
aankoopbedrag teruggestort op de door klant opgegeven bankrekeningnummer. De door Lerenbijbelhoezen.nl
gemaakte verzendkosten worden niet terugbetaald.
5. Betaling
Ideal betaling
Vooruitbetaling door overboeking op rekening t.n.v. Lerenbijbelhoezen.nl o.v.v. het factuur/ordernummer.
Betalen bij afhalen
Betalen per factuur ( alleen voor bedrijven, scholen en kerken e.d. )
6. Afwijkingen
De werkelijke kleuren kunnen afwijken van de kleuren op de getoonde foto’s.
7. Aansprakelijkheid
De bijbelhoezen worden gemaakt van leer. Indien er op enige manier schade aan het leer ontstaat door onjuist
gebruik van de bijbelhoes is Lerenbijbelhoezen.nl daarvoor niet aansprakelijk.
8. Annulering
Mocht Lerenbijbelhoezen.nl binnen 10 werkdagen geen betaling hebben ontvangen vervalt automatisch de
bestelling.
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