
Algemene voorwaarden: 

 

1. Algemeen: 

• Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen gedaan op de website van 

“Grootmoeders Mooiste” en op aanbiedingen en overeenkomsten met “Grootmoeders Mooiste”. 

• Door het plaatsen van een bestelling op de site van Grootmoeders Mooiste gaat u akkoord met 

de algemene voorwaarden zoals hier benoemd. 

• Verkoop vind uitsluitend plaats aan (web) winkels die staan ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel en beschikken over een geldig btw nummer. 

• “Grootmoeders Mooiste” levert aansluitend aan branche gerichte detaillisten/ wederverkopers. 

 

2. Prijzen: 

• Alle genoemde prijzen zijn per stuk mits anders aangegeven, exclusief 21% btw en exclusief 

verzendkosten. 

 

3. Minimale bestelling: 

• Het minimale orderbedrag per bestelling is € 50.- exclusief btw en exclusief verzendkosten. 

 

4. Betalingen: 

• Betalingen geschieden via IDeal of a contant indien er voor de optie Afhalen wordt gekozen. 

 

5. Levering en verzenden: 

• Bestellingen worden verzonden via PostNL/My Parcel of DHL met track en tracé code. 

• “Grootmoeders Mooiste” is niet aansprakelijk voor het zoek raken of beschadigingen tijdens 

vervoer van PostNL of DHL. 

• Afhalen is uitsluitend mogelijk in IJmuiden en op afspraak. 

• Verzendkosten binnen Nederland zijn € 6.95. Bestellingen boven de € 175.-worden gratis 

verzonden 

• Verzendkosten naar België zijn € 9.95. Bestellingen boven de € 200.- worden gratis verzonden. 

• Voor bestellingen naar overige landen en/of meer dan 20 kilo zullen de verzendkosten 

afhankelijk zijn van de grootte van de bestelling als ook het land van bestemming. Informatie 

hierover kan (vooraf) via email (info@grootmoedersmooiste.nl) worden opgevraagd. 

 

6. Levertijd: 

• Bestellingen worden binnen 3 werkdagen na ontvangst van betaling verzonden. 

• Afhalen is mogelijk in overleg. U kunt hiervoor contact opnemen 

via info@grootmoedersmooiste.nl 

 

7. Retour en garantie: 

• Bestelde artikelen worden niet retour genomen, met uitzondering van in het geval dat een artikel 

niet voldoet aan de kwaliteit, eisen of omschrijving zoals deze is omschreven en weergegeven op 

de website van “Grootmoeders Mooiste”. 

• Retouren dienen binnen 3 dagen kenbaar gemaakt te worden 

via info@grootmoedersmooiste.nl en binnen 7 werkdagen geretourneerd te zijn. 

• Het kan voorkomen dat kleuren in werkelijkheid iets afwijken dan getoond op de website. 

“Grootmoeders Mooiste” is hiervoor niet aansprakelijk. “Grootmoeders Mooiste” doet zijn uiterste 

best om kleuren zo correct mogelijk te benaderen. 

• Bij nabestellingen of opeenvolgende leveringen kunnen artikelen mogelijk afwijken in kleur en 

formaat. 

 

8. Aansprakelijkheid: 

• “Grootmoeders Mooiste” is niet aansprakelijk voor eventuele schade die een artikel kan 

aanrichten. 


