SPECIALE LEVERINGSVOORWAARDEN
ALGEMEEN
- De artikelen die onder de speciale leveringsvoorwaarden vallen zijn artikelen die wij niet
standaard in ons vaste assortiment hebben of opnemen. Bij het desbetreffende artikel staat
uitdrukkelijk dat deze onder de speciale leveringsvoorwaarden vallen, naast onze normale
algemene voorwaarden. Het kan gaan om merken/artikelen die wij helemaal niet voeren of
om artikelen van merken die wij wel voeren maar niet door ons aangekocht worden voor de
winkel.
- Deze artikelen worden uitsluitend geleverd op bestelling en met betaling vooraf. Dit wil
zeggen dat wij deze artikelen voor u bestellen zodra wij uw betaling hiervoor ontvangen
hebben.
- Voor deze artikelen geldt dat deze niet retour genomen kunnen worden omdat ze speciaal
voor u besteld zijn, uitgezonderd fabricagefouten.
- Levertijd is afhankelijk van het tijdstip van bestellen en ontvangst van de betaling. Normaal
gesproken wordt er elke zaterdag besteld bij de diverse groothandels.
Indien uw bestelling en betaling voor zaterdag binnen is en het artikel bij de groothandel op
voorraad is, kunnen wij uw bestelling de eerstvolgende dinsdag/woensdag aan u verzenden
cq. kunt u uw bestelling ophalen.

AFHAALBESTELLINGEN
- Klanten die hun bestelling willen afhalen in de winkel, kunnen de artikelen via de
webwinkel bestellen en aangeven betalen bij afhalen. Deze klanten krijgen dan voor artikelen
met speciale leveringvoorwaarden een factuur, uiteraard zonder verzendkosten, en zodra deze
betaling door ons ontvangen is, bestellen wij de artikelen. Op deze manier hoeft u niet dubbel
naar de winkel te komen.
- Eventueel meebestelde artikelen die niet onder deze voorwaarde vallen en gewoon op
voorraad zijn, dienen gelijktijdig betaald te worden.
- Indien u uw betaling liever in de winkel wilt doen verzoeken wij u toch de bestelling via de
website te doen en onder het kopje "Opmerkingen klant" aan te geven dat u komt betalen in
de winkel. Dit om het voor ons administratief overzichtelijk te houden.

BESTELLINGEN DIE VERZONDEN WORDEN
- Eventueel meebestelde artikelen die niet onder deze voorwaarde vallen en gewoon op
voorraad zijn, dienen gelijktijdig betaald te worden.
- De bestelling zal na betaling en binnenkomst van de artikelen die speciaal besteld moeten
worden samen met de artikelen die wel op voorraad zijn, in 1 keer verzonden worden.
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