
Verzending en Bezorging 

Verzendkosten: 
Om je bestelling thuis te leveren kunnen er kosten in rekening worden gebracht. 
Onderstaand vind je een overzicht van de verzendkosten die The Quincy's hanteert. 

Overzicht verzendkosten op bestellingen vanuit Nederland: 

• Bestelling vanaf 75,00 euro: GRATIS 
• Bestelling lager dan 75,00 euro: vanaf 0,87 - 4,35 euro per verzending 

Overzicht verzendkosten op bestellingen vanuit België: 

• Bestelling vanaf 99,00 euro: GRATIS 

• Bestelling lager dan 99,00 euro: 4,95 euro per verzending 

Op onze website is het mogelijk om een bestelling te plaatsen en af te laten leveren in één 

van de onderstaande landen. Voor de verzendkosten wordt u per e-mail op de hoogte 
gebracht. 

- Nederland 

- België 

- Duitsland 

- Engeland 

- Canada 

Levertijden: 
Standaard worden alle voorradige artikelen in 3-4 dagen bij je thuis geleverd. Soms kunnen 
niet alle bestellingen in 4 dagen bij je thuis geleverd worden. Artikelen die niet op voorraad 
zijn kunnen niet direct geleverd worden. Hier geldt dan een langere levertijd. Dit duurt 

gemiddeld 1,5 – 2 weken. 

Voorwaarden 

Soms kan het zijn dat je bestelling bij de post vertraging opdoet. Denk hierbij aan stakingen, 
overmacht of drukte rond de feestdagen. The Quincy's kan hier niet voor aansprakelijk 
worden gesteld. 

Hoe wordt mijn pakket afgeleverd? 
We geven je pakket ter bezorging mee aan PostNL. Wij verzenden een bevestiging per e-mail 
zodra je bestelling verzonden wordt. In deze e-mail vind je ook een Track & Trace code van 
PostNL, zodat je zelf kunt nagaan wanneer je je bestelling ontvangt. Via MijnPakket kun je te 
allen tijde achterhalen waar je bestelling zich bevindt. Nu kan het gebeuren dat je niet thuis 

bent op het moment dat de postbode het pakket bij je aanbiedt. Wanneer je niet thuis bent, 
zal PostNL je pakket de volgende werkdag of zaterdag nogmaals aanbieden. 

Wanneer je pakket voor de tweede maal niet kan worden afgeleverd, krijg je een 
kennisgeving van PostNL, waarop vermeld staat waar je het pakket af kunt halen 
(dichtstbijzijnde postkantoor of je buren). Op deze manier hoef je niet speciaal voor je pakket 
thuis te blijven en kun je het toch snel in ontvangst nemen! 


