
Algemene voorwaarden
1. Algemen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met ” I’M BAZ bv” betreffende 
verkoop, levering en betaling.
1.2 ” I’M BAZ bv” houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden.
1.3 ” I’M BAZ bv” is gevestigd aan de Boulevard 13, 4511 AA te Breskens, met kvk nr 72261765.
2. Overeenkomst
2.1 De overeenkomst tussen u en ” I’M BAZ bv” komt tot stand op het moment dat een bestelling plaats via de 
website www.breskensaanzee.nl dmv een volledig ingevuld bestelformulier.
2.2 Door te bestellen stemt u in met de algemene voorwaarden.
2.3 ” I’M BAZ bv” behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden als de algemene voorwaarden niet in 
acht worden genomen.
2.4 U kunt u bestelling binnen 24 uur zonder kosten annuleren via email ( breskensaanzee@zeelandnet.nl )tenzij wij 
u bestelling reeds verzonden hebben.
3. Levering
3.1 Levering geschiedt op basis van zolang de voorraad strekt. Indien een artikel niet meer voorradig is zullen we zo 
spoedig mogelijk contact met u opnemen.
3.2 Na het plaatsen van u bestelling ontvangt u een bevestigings mail met vermelding van de door u bestelde 
artikelen en de portokosten.
3.3 De verzending vindt plaats zodra de betaling is ontvangen.
4. Betaling
4.1 Voor betalingen kunt u gebruik maken van ideal of door het bedrag over te schijven op Rabobanknr: 
NL26RABO0332032167. De betaling dient binnen de 7 dagen bijgeschreven te staan.
4.2 Indien geen betaling binnen deze periode van 7 dagen is ontvangen vervalt u bestelling.
4.3 Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW
5. Verzending
5.1 U betaald per bestelling geen verzendkosten ongeacht het aantal bestelde artikelen. 
5.2 ” I’M BAZ bv” is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u mocht lijden door niet op het door u opgegeven 
adres heeft plaatsgevonden of door de bezorger niet op het juiste adres is bezorgd.
5.3 ” I’MBAZ bv” is ook niet aansprakelijk voor eventuele schade die bij de verzending is ontstaan
6. Privacy
6.1 Uw persoonsgegevens worden opgenomen in ons klanten bestand. Uw gegevens worden enkel voor de 
leveringsovereenkomst het beheren van de klantrelatie gebruikt.
6.2 ” I’M BAZ bv” zal geen gegevens aan derden verstrekken voor commerciële doeleinden
7.1 Retourneren is mogelijk tot 14 dagen na ontvangst. Het betaalde bedrag zal per omgaande terug gestort worden.

Algemene voorwaarden - v7
breskens aan zee 28-05-2019
 

1 of 1


