Verzend- en afhandelingskosten Het Scrapbook Atelier per 1 maart 2016
Verzending binnen Nederland:
U kunt binnen Nederland de keuze maken of u wel of niet aangetekend wilt verzenden.
• Niet aangetekend verzenden, betekent dat uw zending niet verzekerd is. Bij het
zoekraken van uw order in de postweg kunt u geen aanspraak maken op vergoeding van
kosten. De verzend- en afhandelingskosten voor brievenbuspost bedragen 4,95 euro en
voor pakketpost 7,95 euro. U ziet automatisch in uw winkelmandje of uw order boven
een bepaald volume of gewicht komt, waardoor er sprake is van pakketpost. Bij
pakketpost beschikt Het Scrapbook Atelier altijd over een Track& Trace nummer, bij
brievenbuspost niet.
• Aangetekend verzenden betekent dat uw zending tot 50 euro verzekerd is , u tekent voor
ontvangst en Het Scrapbook Atelier beschikt over een Track& Trace code. De verzenden afhandelingskosten voor een aangetekende zending binnen Nederland bedragen 8,95
euro, zowel voor brievenbuspost, als voor een pakket.
Verzending naar België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Oostenrijk,
Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden :
U kunt voor deze landen de keuze maken of u wel of niet aangetekend wilt verzenden.
• Niet aangetekend verzenden, betekent dat uw zending niet verzekerd is. Bij het
zoekraken van uw order in de postweg kunt u geen aanspraak maken op vergoeding van
kosten. De verzend- en afhandelingskosten bedragen 10,00 euro.
• Aangetekend verzenden betekent dat uw zending tot 500,00 euro verzekerd is, u tekent
voor ontvangst en Het Scrapbook Atelier beschikt over een Track& Trace code. De
verzend- en afhandelingskosten voor een aangetekende zending bedragen 15,00 euro.
Wilt u vanuit een ander land bestellen, neem dan eerst even contact op met Het Scrapbook
Atelier, we kunnen u dan aangeven wat de verzend- en afhandelingskosten zullen zijn en hoe u
deze voldoet.
Verzending gebeurt alleen na betaling van de producten en verzend- en
administratiekosten. Artikelen worden deugdelijk verpakt. Na betaling wordt de bestelling,
mits voorradig, uiterlijk binnen 5 werkdagen verstuurd.
Wij hanteren niet de optie “gratis verzenden boven een bepaald bedrag”.
Wilt u verzendkosten vermijden, bezoek ons dan :
• op 1 van de BEURZEN waar wij staan
• op onze OPEN HUIS DAGEN in Klarenbeek
• of bezoek ons OP AFSPRAAK op dinsdag en donderdag tussen 10.00-16.00 uur In
Klarenbeek

