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1.1 Algemeen
De levering- en betalingscondities zijn van toepassing op alle bestellingen. Wanneer u een bestelling plaatst, geeft u aan akkoord
te gaan met de Algemene Voorwaarden van CCDS-Multimedia.
2.1 Prijs
Alle prijzen zijn in euro´s vermeld, inclusief 21% BTW, excl. verzendkosten.
2.2 Betalen
Na uw bestelling ontvangt u per omgaande een email bevestiging met daarin een overzicht van de bestelde artikelen en het
totaalbedrag vermeld, inclusief verzendkosten. De betaling dient vooraf plaats te vinden.
Overschrijving via de SNS banknummer: IBAN NL33 SNSB 0944 5078 67 BIC SNSBNL2A t.n.v. CCDS te Bunde o.v.v. het
ordernummer.
Na ontvangst van de betaling wordt de bestelling binnen 5 werkdagen verzonden. Mocht het artikel niet meer leverbaar zijn of
een langere levertijd hebben zal dit per e-mail aan u worden meegedeeld.
2.3 Alleen zorginstellingen en bibliotheken hebben de mogelijkheid om op rekening bestellen.
3.1 Verzenden
Voor de klanten buiten Nederland zijn de verzendkosten afhankelijk van het land waar het pakket naar toe moet worden verstuurd.
4.1 Aansprakelijkheid
CCDS-Multimedia is nooit aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische) adviezen, druk- en zetfouten in de website, door
leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte
kwaliteit van de producten. CCDS-Multimedia is nooit aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigen van verzonden
artikelen. De bestelde artikelen worden met uiterste zorg verpakt. De verzending is in alle gevallen voor risico van de koper. Als u
wilt kan er voor verzekerd verzenden worden gekozen bij het bestellen volgens het tarief van TNT Post excl. 21% BTW. Vermeld
dit onder opmerkingen.
5.1 Wijzigingsrecht
CCDS-Multimedia behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden en de inhoud van haar website tussentijds te wijzigen.
6.1. Persoonsgegevens
Uw persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van CCDS-Multimedia opgeslagen om de bestelling te verwerken.
Daarnaast gebruikt CCDS-Multimedia uw gegevens voor het toesturen van mailings. Wij hanteren hier de regelgeving volgens de
wet op de privacy.
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