Veel gestelde vragen
Hoe kan ik mijn bestelling retourneren?
Uw bestelling retourneren kan op deze manier:
•

Afgeven bij een PostNL servicepunt.

Zijn er kosten verbonden aan het retourneren van mijn pakket?
•

Retourneert u uw aankoop via een PostNL servicepunt? Dan betaalt U ter
plekke zelf de verzendkosten. Wanneer het gaat om breuk van een artikel
of een verkeerde zending, dan wordt in goed overleg bij ontvangst van
uw retour het totale aankoopbedrag (dus inclusief verzendkosten)
teruggestort op uw rekening. Vergeet niet het Retourformulier erbij in te
sluiten met de desbetreffende vermeldingen.

Kan ik mijn bestelling nog wijzigen of annuleren?
•

Zolang uw bestelling nog niet is verzonden kunnen wij nog wijzigingen
doorvoeren of uw bestelling voor u annuleren. Mocht u iets willen wijzigen
of annuleren neem dan contact op met onze klantenservice. Bij
annulering zullen alle gemaakte kosten binnen 14 dagen aan u terug
gestort worden.

Wanneer kan ik mijn pakket thuisbezorgd verwachten?
Track & Trace
Volg uw pakket of aangetekende brief op elk moment
Track & Trace is een handige manier om uw zending met barcode online
te volgen. Het enige wat u nodig heeft is de barcode en de postcode van u
als ontvanger. Ook als verzender volgt u uw zending eenvoudig online of
met de PostNL App.

Volg uw pakket
Barcode of niet-thuiscode
Adres van de ontvanger is in:
Postcode
Zoeken

Hoe werkt het?
Zodra u een barcode heeft, kunt u de zending online volgen of met de
PostNL App. Als de dag waarop wij de zending aanbieden bekend is,
tonen we deze dag. Ook geven we aan hoe laat we de zending bezorgen
(indien mogelijk).

Klachten
We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te
mailen naar info@webshop-devolierevogel.nl. Leidt dit niet tot een
oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor
bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het
voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via
het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te
vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer uw klacht nog niet elders in
behandeling is, dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het
platform van de Europese Unie.

Betaalmogelijkheden
•
•
•

Ideal
Vooraf overmaken
Bancontact (Mister Cash, België)

