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1. Door het afronden van een bestelling verklaart de koper zich akkoord met de algemene verkoopsvoorwaarden,
zoals die verder worden gestipuleerd in punt 2 tem 5 door de verkoper, bvba PasSi Passé, met als maatschappelijke
zetel Merenwegel 1, 9140 Elversele.
2. Na ontvangst van de goederen geldt een afkoelingsperiode van veertien dagen, gedurende dewelke de koper van
zijn aankoop kan afzien en de goederen, ongebruikt en in de originele verpakking, op eigen kosten, kan terugzenden.
De aankoopsom, exclusief verzendingskosten, wordt daarna teruggestort.
3. In geval van schade of verkeerd geleverde goederen moet de koper binnen drie dagen na ontvangst hiervan
melding maken per email. Verkoper wordt alleen in gebreke gesteld in geval van opzettelijke schade of grove
nalatigheden/fouten. Hij is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, te wijten aan biezondere omstandigheden
of aan derden. PasSi Passé is niet verantwoordelijk voor schade of verlies opgelopen tijdens het transport met
Taxipost. De koper kan zich hiervoor wel verzekeren tegen een kleine meerprijs. Als u dit wenst te doen, vermeld dit
tijdens het bestellen. We sturen u een nieuw totaalbedrag.
4. De productbeschrijvingen en prijzen op de site kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen en/of correcties. Bij twijfel
kun je ons het beste voor aankoop even contacteren per email.
5. In de prijzen vermeld op de site is wél 21 % BTW, maar geen transportkost inbegrepen. De transportkost wordt
berekend bij het afsluiten van het winkelwagentje. Grote items worden afgehaald in de winkel, Stationsstraat 56,
9100 Sint-Niklaas, of kunnen geleverd worden na overleg en na bepaling van de vervoerskost. De leveringstermijn
bedraagt doorgaans drie dagen voor producten die op voorraad zijn, deze termijn is echter indicatief en geenszins
bindend. Vertraging kan nooit aanleiding vormen voor schadeclaims ten aanzien van de verkoper of voor annulering
van de aankoop. Een oplossing is echter altijd te vinden na overleg per email.
In geval de verkoper zich in de onmogelijkheid bevindt het gekochte goed te leveren, wordt de reeds betaalde
aankoopsom zonder interesten teruggestort.
6. De artikelen uit de categorie `presents` zijn steeds in nieuwstaat. In de categorie `past` gaat het echter om
vintage, tweedehandse of antieke voorwerpen die dus reeds gebruikssporen kunnen vertonen. De staat van deze
artikelen wordt altijd zo correct en eerlijk mogelijk vermeld in de productbeschrijving. Aarzel niet om ons uw vragen
te emailen bij twijfel over de staat van een artikel!
7.Betaling: artikelen kunnen betaald worden per overschrijving. Van zodra wij de betaling ontvangen hebben wordt
het artikel opgestuurd. Als het geld niet binnen zeven dagen op onze rekening staat, wordt de bestelling
geannuleerd. Daarnaast kunnen de gekochte artikelen ook gewoon bij afhaling in de winkel worden betaald.
8.verzending: de artikelen worden verstuurd via taxipost van zodra het bedrag van aankoop op onze rekening is
overgemaakt. Hou rekening met een extra dag tijdens het weekend. Wanneer we met vakantie zijn wordt dit
vermeld op de homepage van de webwinkel. Er kan dan besteld worden, maar de bestellingen worden pas
opgestuurd na de vakantieperiode. Conform onze filosofie worden de artikelen opgestuurd in gerecycleerde
verpakkingen. Vanzelfsprekend zijn deze in nette staat en voldoende stevig om de artikelen te beschermen.
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