
Algemene voorwaarde
Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarde van www.snoep-inn.nl, zoals deze is beschikbaar is gesteld door
Snoep-inn. In deze algemene voorwaarde geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website
aan u aanbieden.
Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreid of op een
andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de
regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Snoep-inn is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere
materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Snoep-inn.
Prijzen en aanbod
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de
realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten,
vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Snoep-inn te mogen claimen of te
veronderstellen.
Snoep-inn streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de
inhoud op www.snoep-inn.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid
aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak
op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen
zonder enige voorafgaande mededeling. Snoep-inn aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op
websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.
Verzenden
Snoep-inn zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van
bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
het bedrijf zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een
langere leveringstermijn is afgesproken. indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden
uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De
consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In geval van ontbinding zal
de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na
ontbinding, terugbetalen.
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer de klant hiervan op de hoogte
stellen zodat er een vervangend product kan worden gekozen of de bestelling geannuleerd kan worden.
Let op! wij doen er alles aan om uw producten zo zorgvuldig mogelijk te verpakken en te versturen, maar we kunnen
u niet 100% garanderen dat breukgevoelige artikelen (zoals grote lolly’s mokken of andere breekbare spullen) altijd
zonder breuk bij u aan huis worden geleverd. Wij zijn hierin grotendeels afhankelijk van derden en
instanties/postbedrijven waarmee wij onze goederen verzenden.
Retourneren
Bij de aankoop van non-food producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van
redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of
namens de consument. Wegens veiligheids redenen is retourneren van voedingswaren niet mogelijk.
Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product
slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst
te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren
en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de retourneren, conform de door de
ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Indien de consument gebruik maakt van zijn
herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
Wijzigingen voorbehouden
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