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Algemene voorwaarden
Algemene informatie
Verzend- en betaalmogelijkheden Nederland
De vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Verzendingen vinden altijd plaats via TPG Post. Voor de
verzendkosten brengen wij
€ 6,95 (tot 10 kg) in rekening. Bij bestellingen boven de € 50,00 zijn de bezorgkosten gratis.
Verzend- en betaalmogelijkheden Belgie
De vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Verzendingen vinden altijd plaats via TPG Post. Voor de
verzendkosten brengen wij
€ 20,50 tot 5 kg, €26,00 tot 10kg, €35,00 tot 20kg in rekening. Bij bestellingen boven de € 150,00 zijn de bezorgkosten gratis.
U kunt gebruik maken van onderstaande betaalmogelijkheden:
U kunt het bedrag vooraf overmaken op rekening 54.24.33.958 t.n.v Schoonheidssalon Meta de Morfose te Leeuwarden. Abn-Amro
bank.
Of afspraak afhalen in de salon.
Bestelling afhalen:
Het is ook mogelijk om uw bestelling op afspraak in de salon te komen afhalen. U kunt dan ook betalen. U kunt mij hierover bellen of
mailen.
Schoonheidssalon Meta de Morfose
Euterpestraat 22 Leeuwarden.
info@salonmeta.nl
058 – 21 21 365
Levertijd
De levertijd bedraagt 3 tot 5 werkdagen na ontvangst van betaling, indien op voorraad. De producten niet op voorraad? Dan worden
de producten besteld bij de leverancier en zo snel mogelijk bij u thuis geleverd. Wij kunnen uw bestelling verwerken afhankelijk van
de beschikbare voorraden. In het geval dat een door u besteld product niet op voorraad zou zijn, verplichten wij ons ertoe u binnen
twee dagen na het doorgeven van de bestelling u hiervan per e-mail op de hoogte te brengen en aan te geven binnen hoeveel tijd het
product aan u geleverd kan worden. Salon Meta de Morfose stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen tijdens het
transport van de bestelde goederen.
Retourzendingen
Mocht u per abuis een verkeerd product besteld hebben of om welke reden dan ook toch graag van uw aankoop afzien, kunt u
gedurende een termijn van 7 dagen na levering zonder opgave van redenen de aankoop ongedaan maken en het in het kader van de
bestelling geleverde product(en) onbeschadigd, onaangebroken en in de originele verpakking aan mij retourneren. Producten die
beschadigd of gebruikt zijn, komen niet voor restitutie in aanmerking. De kosten en het risico van het retour zenden zijn voor uw eigen
rekening. Reeds aan ons betaalde bedragen (exclusief bezorgkosten) zullen binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending
door mij worden terugbetaald.
Disclaimer
Schoonheidssalon Meta de Morfose doet er alles aan om de informatie die zij aanbiedt op de website zo volledig en nauwkeurig
mogelijk weer te geven, maar geeft geen garantie ten aanzien van de juistheid van de verstrekte informatie. Bezoekers en/of
gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de website aangeboden informatie. Alle
informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten etcetera. Door schoonheidssalon Meta de Morfose per e-mail
verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Schoonheidssalon Meta de Morfose is niet verantwoordelijk voor
de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst van de e-mails. Aan de u
toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
Afzien van bestelling
Doet u een bestelling en u ziet er toch vanaf? Laat dit dan binnen 24 uur weten anders is huidverzorgingswebshop.nl genoodzaakt
om 50% in rekening te brengen.
Betalingstermijn
Betaling dient te geschieden zonder korting binnen 3 dagen na factuurdatum. Als datum van betaling geldt de datum waarop het
bedrag op onze bankrekening is bijgeschreven. Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had
moeten plaatsvinden in verzuim en bent u over het openstaande bedrag vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of
een deel van een maand verschuldigd.
Privacy verklaring
Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze site en we zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u aan ons
doorgeeft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan andere instanties doorgeven en deze
uitsluitend aan derden ter beschikking stellen als zij zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling, voor bijvoorbeeld het leveren
van het product.
Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor eventueel beschadiging van producten tijdens het vervoer.
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