
ALGEMENE VOORWAARDEN
Bij bestellingen op nomuka.nl ga je akkoord met onderstaande voorwaarden. 
NOMUKA behoudt zich te allen tijde het recht om deze voorwaarden te wijzigen. 
Copyright© 2020/NOMUKA®
GARANTIE
Onze producten worden met veel aandacht en vakmanschap gemaakt maar ook hier kan een fout worden gemaakt. 
Daarom heb je in principe levenslange garantie! Maar alleen bij normaal gebruik en niet op gebruikersslijtage. Mocht 
er toch ergens een fout zijn gemaakt laat het ons dan weten per mail: hello@nomuka.nl en we proberen het zo snel 
mogelijk op te lossen. Vermeld het probleem en voeg een foto toe om het probleem te verduidelijken. Samen komen 
we tot een goede oplossing.
PRIJZEN
Alle prijzen worden aangegeven in euro’s en zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

BETALING
We willen het zo makkelijk en eenvoudig mogelijk maken om te bestellen dus we hebben gekozen voor een 
vertrouwde en veilige omgeving in een samenwerking met Klarna. Via Klarna shop je veilig online en zijn je 
aankopen beschermd met een aankoop bescherming.
Voor meer informatie over Klarna en hun privacy policy vind je via de links hier:
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/nl_nl/privacy?_ga=2.232181211.538623677.1583061349-
1748384211.1583061349

VERZENDING
Verzending in Nederland
Als het product op voorraad is dan wordt deze binnen 1 tot 3 dagen verstuurd.
• Wij weten uit ervaring dat je niet kan wachten tot je aankoop arriveert dus wanneer de bestelling is verzonden 
ontvang je een mail met trackingsinformatie en kun je de zending volgen.
• We verzenden onze producten via MyParcel
• We garanderen geen aankomsttijd of datum. De aankomstdatum wordt door MyParcel aangegeven en zijn leidend 
voor de levering.
• NOMUKA is niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging bij transport.
• Mochten er beschadigingen en of verlies zijn dan zo snel als mogelijk melden via mail:hello@nomuka.nl
International Shipping Policy
• Yes we do ship worldwide with MyParcel.
• We can not guarantee delivery dates.
• NOMUKA is not responsible for items that are lost or damaged in transit.
• Customer is responsible for all shipping charges and foreign taxes.
• Please allow up to 5 business days for shipment. If you need your item shipped sooner please email us: 
hello@nomuka.nl to see if this is possible before placing your order.

RETOURNEREN OF OMRUILEN
Als je een aankoop wilt omruilen of retourneren neem dan alstublieft eerst contact met ons op. Dit kan via mail: 
hello@nomuka.nl
Voorwaarden voor retourneren of omruilen:
• Je hebt 14 dagen de tijd je bestelling aan te melden voor retour + 14 dagen om het product terug te sturen. 
• De tweede 14 dagen gaan in na je de eerste melding.
• Na goede ontvangst van je retour wordt je terugbetaalt op dezelfde wijze als je betaald hebt.
• Custom made artikelen, bijvoorbeeld met initialen van naam of anders kunnen niet worden omgeruild.
Mocht je dat toch graag willen laat het dan ook even weten en we gaan kijken of we een oplossing kunnen vinden.
• We nemen artikelen retour ook als ze in de sale zijn of bijvoorbeeld beschadigd zijn met voorwaarde dat achteraf 
de te verrekenen waarde wordt vastgesteld. Bij schade wordt deze doorberekend aan de klant.
• Wij verpakken en versturen alles met zorg, mocht er tijdens het versturen schade zijn ontstaan laat het ons dan 
binnen twee werkdagen weten en mail ons een foto van de schade. Op deze manier kunnen we je zo snel mogelijk 
helpen.
• Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn met je aankoop mail ons dan eerst voor dat je het product retourneert. Dan 
kunnen we overleggen hoe we je het beste kunnen helpen. Het herroepingsformulier krijg je gemaild.
• Een vereiste om een product terug te sturen is dat het product netjes is behandeld zoals je ook in een winkel kunt 
verwachten. Dus niet beschadigd en met zorg uitgepakt, niet gebruikt.
• Mail voor vragen alsjeblieft naar het volgende mailadres: hello@nomuka.nl
• Vermeld je ordernummer en reden voor dat je iets terugstuurt. 
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• Meld je retour binnen twee weken na ontvangst.
• De retourverzendkosten worden niet vergoed. Maar de verzendkosten voor de heenzending natuurlijk wel.
• De klant is verantwoordelijk voor de verzendkosten en de verpakking.
• We adviseren om de retourzending te versturen met een track and trace optie zodat je altijd weet waar de zending 
zich bevindt en of deze goed is aangekomen. We kunnen niets doen voordat het pakket veilig en onbeschadigd bij 
ons aankomt.
• Retourneer naar het volgende adres: NOMUKA / Lebretweg 52 / 6861 ZZ / Oosterbeek / The Netherlands.

• Voor meer informatie Europese regelgeving en klantenregelingen kun je hier meer informatie 
vinden:https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL

PRIVACY 
NOMUKA neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en heeft passende maatregelen om misbruik, verlies, 
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website hebben 
wij beveiligd met een SSL-certificaat. Ook worden je gegevens niet langer dan nodig bewaard.
Wij maken gebruik van cookies en gebruiken Google Analytics om onze website te optimaliseren. Voor de privacy 
verklaring van Google Analytics verwijzen wij je door naar: https://www.google.com/analytics/terms/us.html

NOMUKA® behoudt zich te allen tijde het recht om de privacyverklaring te wijzigen.
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