Klantenservice
Verzending
Wij doen zorgvuldig ons best de bestelling zo spoedig mogelijk
bij u af te leveren. Bestellingen die op werkdagen vóór 14.00 uur
worden gedaan, proberen wij dezelfde dag nog te verzenden. Niet
altijd lukt het ons om dit na te komen, soms zijn producten niet
voorradig en dan kan de levering van uw bestelling iets langer
duren. Wanneer dit het geval is dan brengen wij u hier natuurlijk
zo spoedig mogelijk van op de hoogte.
Levering verloopt via de postbode of pakketbezorging van
MyParcel. Over het algemeen zal de aflevering de eerstvolgende
werkdag tussen 9:00 en 18:00 uur plaatsvinden. Helaas kunnen
wij het moment van aflevering niet garanderen.
Bedenktijd/retour
Het kan wel eens voorkomen dat u een bestelling retour wilt
sturen. Wellicht omdat het product toch niet bevalt of misschien
is er een andere reden waarom u de bestelling toch niet zou
willen hebben. In dergelijke gevallen kunt u de bestelling altijd
naar ons retourneren. Wij zullen wel controleren of hier niet meer
mee is gedaan dan schriftelijk is voorgeschreven. Wettelijk gezien
mag je het product namelijk uitproberen zoals je dat ook in een
fysieke winkel mag doen. Wanneer er meer mee is gebeurd dan
dit dan zullen wij controleren of wij het product met
waardevermindering retour kunnen accepteren of dat deze op
kosten van uzelf weer naar u toegestuurd moet worden.
Wanneer u een bestelling wilt retourneren dan heeft u 14 dagen
om dit aan ons te laten weten. Dit kan via het mailadres
info@moshemoos.nl. Na het aanmelden heeft u vervolgens
nogmaals 14 dagen om de bestelling daadwerkelijk naar ons
retour te sturen. Wij doen ons uiterste best om het volledige
orderbedrag exclusief de verzendkosten vervolgens zo spoedig

mogelijk terug te betalen. Dit zal in ieder geval binnen de
wettelijke termijn van 14 dagen gebeuren. Alleen de kosten voor
retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening.
Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product
in de originele staat en verpakking aan ons geretourneerd moeten
worden. Retouren waar accessoires ontbreken of waar de
verpakking niet bij zit kunnen wij helaas niet accepteren. Het is
dan ook van belang dat u bij het retourneren controleert of u het
volledig terugstuurt.
Uitzonderingen retourneren
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor
producten:
a. Bij verzegelde producten. Wanneer de verzegeling verbroken is
zijn bij deze producten niet retourneerbaar.
b. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig
specificaties van de consument;
c. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
d. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
e. die snel kunnen bederven of verouderen;
f. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de
financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
g. voor losse kranten en tijdschriften;
h. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de
consument de verzegeling heeft verbroken.
Klantenservice
Wij doen ons uiterste best voor u als klant. Daar hoort bij dat u
ons eenvoudig kunt contacteren. Mocht u vragen hebben over het
een of ander dan kunt u ons bereiken middels de volgende
gegevens:

MosheMoos
J. van Koetsveld van Ankeren
Tel: 06-48316608 (tussen 9 – 18 uur)
Mail: info@moshemoos.nl
www.moshemoos.nl
Buorren 24
9084 BC Goutum
KVK: 01167520
Garantie
Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om
deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor
dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets
anders gebeurd waardoor u aanspraak kunt maken op garantie.
Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee weken na
constantering van het gebrek melding bij ons hierover te maken.
Klachten
Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals
gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te
maken door te mailen naar info@moshemoos.nl.
Product ruilen?
Wilt u uw product ruilen? Dat is helemaal geen probleem. U kunt
hiervoor contact opnemen met info@moshemoos.nl. Wel draagt u
zelf de kosten voor terugzending van het product.”
Ik heb een verkeerd bezorgadres doorgegeven!
Per ongeluk een verkeerd bezorgadres doorgegeven? Neem dan
zo snel mogelijk contact met ons op. We proberen dan de
bestelling nog voor u te wijzigen.

Betaalmethodes
U kunt uw bestelling op de volgende manier betalen:
– Vooraf Overboeken

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt
herroepen)
— Aan
MosheMoos
Buorren 24 9084 BC Goutum
info@moshemoos.nl
06-48316608
— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst
betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende
dienst (*) herroep/herroepen (*):

— Besteld op (DD-MM-YYYY) :

— Bestelnummer :

— Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

— Naam/Namen consument(en)

— Adres consument(en) :

— IBAN Rekeningnummer:

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier
wordt ingediend)

— Datum(DD-MM-YYYY):

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

