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Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Meersfeer.nl
Bestellen
Zodra u een bestelling plaatst gaat u akkoord met de algemene voorwaarden zoals hieronder vermeld.
Levering
Zodra uw bestelling binnen is worden, aan de hand van de PostNL tarieven, de verzendkosten bepaald. De faktuur ontvangt u bij
uw zending. Zodra uw betaling binnen is wordt uw bestelling verzonden.
Hiervoor hanteren wij de standaard PostNL tarieven (www.postnl.nl).
Kosten: 0 – 10 kg € 4,95
10 – 30 kg € 13,25
Voor verzending naar het buitenland verwijzen wij u naar www.postnl.nl
Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten
Uiteraard wordt uw bestelling met veel zorg verstuurd. Echter, schade veroorzaakt door vervoer kunnen niet voor rekening van
Meersfeer.nl worden gehouden. Voor een “verzekerde” verzending verwijzen wij u naar de bovengenoemde site van postNL.
Geleverde producten mogen binnen 7 dagen worden geretourneerd. Hiervoor hanteren wij de datum van het poststempel.
Verzendkosten worden niet vergoed.
Betaling
Betaling vindt vooraf plaats via bank, giro of via iDeal.
Bij betaling via iDeal heeft u uw bestelling sneller in huis.
Bij bestellingen binnen Nederland boven € 75,- worden geen verzendkosten in rekening gebracht.
Bankrekeningnummer: NL74RABO0151029857 t.n.v. Meersfeer.nl
BIC: RABONL2U

Aansprakelijkheid
Meersfeer kan niet aansprakelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade aan of ten gevolge van geleverde producten.
Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend. Een offerte of aanbieding vervalt
indien het product in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
Meersfeer kan niet aan aanbiedingen of offertes worden gehouden wanneer redelijkerwijs kan worden aangenomen dat er sprake
is van een vergissing of verschrijving.
Alle foto’s op onze site zijn gemaakt voor, en eigendom van Meersfeer.nl.
De foto’s mogen niet zonder toestemming van Meersfeer worden gebruikt voor andere doeleinden.
Privacy
Meersfeer.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u
ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te
laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Meersfeer.nl zal uw
persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij
het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van
uw gegevens te respecteren.
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