
ALGEMENE VOORWAARDEN
Algemeen:

https://www.kraftverpakkingen-kopen.nl/ is onderdeel van Kraftverpakkingen.nl

Geregistreerd onder het Kamer van Koophandel nummer 32154413, Bezoekadres Dieselweg 20, 3752LB Bunschoten-
Spakenburg
Bij het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.

Betaling:

Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw en verzendkosten. 
U kunt online betalen via iDEAL, Credit Card
Deze betaalmethodes worden verwerkt door Klarna, Indien u op rekening betaalt dient u de factuur binnen 14 dagen 
netto te voldoen.

Levering:
Mits het product op voorraad is zal deze in Nederland, België en Duitsland binnen 1 à 2 werkdagen bezorgd worden. 
Voor overige Europese landen geldt een levertijd van 2 à 4 werkdagen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor 
vertragingen door derden.

Retourneren:
U kunt uw bestelling onbeschadigd en volledig retourneren binnen 14 werkdagen. 
Het retourneren is op eigen kosten. De door ons gemaakte kosten voor het verzenden van uw bestelling worden niet 
gecrediteerd.

Productinformatie:
Alle getoonde informatie is onder voorbehoud van eventuele typefouten en wijzigingen in de artikelen, 
omschrijvingen, prijzen en teksten. 
De getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van de originele artikelen.

Afwijkingen:
Geringe kleur- en kwaliteitsverschillen kunnen voorkomen. De getoonde kleuren van onze producten kunnen op uw 
beeldscherm afwijken van het originele product. 
Wij doen er alles aan om de kleuren zo goed mogelijk weer te geven.

Intellectueel eigendom
De website en alle subdomeinen zijn eigendom van Kraftverpakkingen.nl 
De teksten en afbeeldingen mogen niet zonder toestemming gekopieerd worden.

All rights reserved
Al het beeldmateriaal en de teksten van de website kraftverpakkingen-kopen.nl/ en subdomeinen zijn beschermd 
door middel van copyright. 
Deze afbeeldingen en teksten mogen niet gekopieerd worden zonder toestemming van Kraftverpakkingen.nl

Privacy regelement
Persoonlijke informatie wordt met zorg behandeld en beschermd. Uw gegevens zullen niet aan derden worden 
verstrekt. 
De webshop maakt gebruik van een SSL-certificaat (Secure Sockets Layers) om uw gegevens tijdens het bestellen te 
beschermen. 
Uw gegevens zullen alleen door Kraftverpakkingen.nl gebruikt worden om uw bestelling te verwerken en u te 
voorzien van informatie door middel van een nieuwsbrief.
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