Voorwaarden
Als het verschuldigde bedrag op de bank rekening staat, gaat uw kunstaas op de post.
Voor vragen, en winkeliers graag bellen met 0652233887
verzendkosten.
Ik bereken € 4.95 verzendkosten, tenzij anders vermeld.
Boven de € 45.00 geen verzendkosten
Ze worden verstuurd met TNT post.
Voor het buitenland komt er een klein bedrag bij.

Overeenkomst
U gaat met ons een overeenkomst aan wanneer de bestelling bij ons binnenkomt.
Mocht het zo zijn dat u toch de bestelling wilt annuleren dan kan dit door binnen 24 uur ons daarvan te
berichten.
Levertijd
De bestelling zal binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling op het aangegeven adres binnen
Nederland worden bezorgd. Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat wij de gestelde
termijn van 5 werkdagen niet halen, mocht dit het geval zijn neem dan weer contact met ons op.
Transport/Risico
Wij zullen uw bestelling met veel zorg beschermd verpakken en aan het postkantoor voor verzending aanbieden. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade of het zoek
raken van de bestelling gerekend vanaf het moment van aanbieden op het postkantoor.
Wilt u geen risico lopen, dan kan uw het pakje ook als zeker pakket laten versturen.
Uw pakket is dan tot maximaal € 500.00 verzekerd door TNT post.
De kosten hiervoor zijn € 14.45
Kleuren kunnen afwijken, want veel artikelen worden met de hand gespoten.
Voor het uitloden, van kunstaas, gebruik ik 5 gram.
Retourrecht, 14 dagen.

Betaling
Wanneer blijkt dat binnen 7 dagen na de opdrachtbevestiging wij de betaling nog niet binnen hebben, zijn wij gerechtigd de order te annuleren.
Afhalen.
Dit kan alleen op afspraak.
Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met
0652233887
Bij ruilen of retour, worden de transportkosten niet vergoed, mits in overeenstemming.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade voortvloeiend uit onze artikelen
Order bedrag.
Het minimale order bedrag is € 5.00
Al het kunstaas word zonder haken, postbode vriendelijk geleverd, tenzij anders vermeld.

