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Als je iets leuks gezien hebt en je meer informatie over een produkt wil, kun je mij altijd even mailen, dan stuur ik meerdere foto`s
van het produkt via de mail, of je kunt natuurlijk een afspraak maken om te komen kijken.
alle artikelen zijn een vaste prijs en is EXCLUSIEF verzendkosten.
de verzendkosten worden bij de bij de bevestiging vermeldt, die je na de bestelling van ons ontvangt.
het standaard tarief is 5.75, via selekt vracht, brievenbus post gaat via post.nl
Als je iets besteld, reserveer ik het voor 10 dagen. Als ik de betaling na 10 dagen nog niet heb ontvangen, dan wordt het artikel
opnieuw te koop aangeboden .
Als je iets per post wil ontvangen, zal ik het met uiterste zorg voor je inpakken, zodat het allemaal heel aankomt. Je kunt het
uiteraard ook ophalen. Ik adviseer breekbare spulletjes toch op te komen halen. Het gaat meestal goed, maar het risico is erg
groot dat er iets breekt.
Meubels en groot brocant kunnen helaas niet worden verstuurd. Het aankoop bedrag kan bij ophalen van het bestelde meubel
dan worden betaald. het afhalen gebeurt binnen 10 dagen. tenzij anders is afgeproken via de mail, dan kan het bedrag van te
voren via de bank worden voldaan. Als er groot brocant is, wat wel verzonden kan worden, wordt dit vermeld bij het artkel.
De verzendkosten zijn voor eigen rekening. voor meer infomatie verwijs ik je naar de pagina: verzenden
Risico`s van transportschade zijn voor de klant, Kijk op de leverings voorwaarden van DHLFORYOU.NL maar gelukkig, meestal
komt alles heel aan
Als je het pakket ontvangen hebt, hoor ik graag of het goed is aangekomen en alles naar wens is. ben je niet tevreden , kan je het
artikel binnen 14 dagen terugsturen. Uiteraard zijn de verzendkosten dan voor eigen rekening. Als het pakket is goede staat weer
terug bij mij is, stort ik het aankoop bedrag terug.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
het is tevens ook mogelijk om te \"sparen\".
dit wil zeggen dat je niet voor elke bestelling de verzendkosten hoef te betalen,
maar een bestelling 3 maanden opsparen, zodat ik in één keer een volle doos
bij je thuis kan laten bezorgen.
het gaat als volgt:
als je een produkt besteld, vermeld je dat je wilt gebruiken van het \"opsparen\".
ik verstuur een faktuur met het aankoopbedrag en zet ik het produkt op veilig plekje.
(graag binnen 10 dagen het bedrag overmaken, tenzij
anders is afgesproken)
als er 3 maanden voorbij zijn(ongeveer hoor, ik wacht niet op de dag) dan krijg je een
mailtje voor de verzendkosten zodat ik de produkten kan versturen.
dan krijg ik weer wat ruimte in mijn schuurtje.
als je niet meer op de spullen wilt wachten en je wilt het laten verzenden, laat het
weten in een mailtje of bij de volgende bestelling, dan wordt het zo snel mogelijk naar je verzonden.
voor de tarieven verwijs ik je naar de pagina: verzenden. daar staat een uitgebreide informatie over het verzenden van de
paketten
vriendelijke groetjes marcha het dorpshuisje
copyricht:
ik ga er van uit dat je wel begrijpt dat niets van deze site gekopieert (foto`s/tekst)
wordt zonder mijn toestemming.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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