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NOTE: REPOP APELDOORN DOES NOT DELIVER OUTSIDE THE NETHERLANDS, IF YOU HAVE SEEN SOMETHING YOU
WANT TO BUY, THE BUYER IS RESPONSIBLE FOR PICK UP
RePop Apeldoorn verkoopt tweedehands en nieuwe goederen. Onze tweedehands goederen zijn marge producten
wat wil zeggen dat wij u geen factuur kunnen geven met een b.t.w. vermelding.
Het is wel mogelijk een factuur van ons te ontvangen zonder b.t.w.. Gelieve dit kenbaar te maken bij aankoop.
Voor onze nieuwe meubelen en lampen geldt dat wij deze wel met een b.t.w. factuur kunnen leveren.
Bij bestelling van nieuwe artikelen wordt er door ons een aanbetaling gevraagd. Bestellingen dienen binnen een
week na binnenkomst te worden afgehaald en betaald.
Indien niet mogelijk, moet hierover overleg worden gepleegd met een van onze medewerkers. Mocht de bestelling
niet binnen afgesproken termijn worden opgehaald dan kan de bestelling door verkoper worden geannuleerd en
wordt het voorschot als schadevergoeding wegens annulatie verrekend.
Net zoals bij andere winkels hebben wij aanbiedingen. Als deze aanbieding periode is verlopen worden de prijzen
door ons weer aangepast. Dit betekent dat wij het product dan NIET meer voor de aanbiedingsprijs verkopen. Ziet u
een mooie aanbieding op onze site? Reageer snel.
RePop Apeldoorn bezorgt niet maar u kunt een bezorgdienst zoals Hub Hub vragen het artikel voor u op te halen.
Hou hierbij wel rekening met onze openingstijden.
Terms of delivery nieuwe artikelen/Terms of delivery new articles
HERROEPINGSRECHT:
Nieuwe artikelen zoals Louis Poulsen lampen en Carl Hansen meubelen kunt u binnen 1 week na aankoop
retourneren indien er iets aan het artikel mankeert. Wij nemen het artikel terug en u bestellen een nieuw exemplaar
voor u.
Het artikel mag niet gebruikt zijn en dient in originele doos geleverd te worden. Al onze artikelen worden voor
verzending nagekeken en getest en worden nieuw in doos geleverd.
Retourneren is dus alleen toegestaan als er iets aan het product mankeert. Achteraf bedenken dat het artikel toch
niet is wat u wilt is geen reden om de aankoop ongedaan te maken.
Bij Repop Apeldoorn geldt:
Koop is Koop behalve als er andere afspraken zijn gemaakt met de koper, ook vragen wij een aanbetaling wanneer
wij voor u een nieuw product bestellen. Deze aanbetaling bedraagt 20% van de nieuwwaarde. Voor speciaal voor u
gemaakte producten vragen wij een aanbetaling van 35% van de nieuwwaarde.
Tweedehands artikelen kunnen NIET geruild worden, de voorkeur gaat dan ook uit naar ophalen en niet na
verzenden. Wilt u toch dat het artikel verzonden wordt dan gaat u automatisch akkoord met deze regel.
Artikelen kunnen NIET op zicht worden meegenomen, dit ivm eventuele schade aan het artikel niet mogelijk en
schade tijdens deze periode of tijdens transport wordt NIET door de verzekering vergoed.
Retourkosten zijn voor de koper.
Tweedehands artikelen kunnen NOOIT GERUILD worden. Wij geven dan ook de voorkeur aan persoonlijk ophalen
zodat u het artikel kunt testen en bekijken. Wilt u het artikel toch laten bezorgen zonder bezichtiging, dan gaat u
akkoord met onze voorwaarden.
Mocht er schade zijn ontstaan tijdens het transport van uw huis naar onze winkel dan dient u deze schade zelf te
regelen met het vervoer bedrijf dat het artikel voor u heeft vervoerd. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade door
onverantwoordelijk gebruik van het artikel.
REPOP APELDOORN DOES NOT DELIVER OUTSIDE THE NETHERLANDS, IF YOU HAVE SEEN SOMETHING IN OUR
STORE, THE BUYER IS RESPONSIBLE FOR PICK UP
New articles as Louis Poulsen lamps or Carl Hansen furniture can be sent back to us within two weeks after purchase.
They cannot be used and have to be delivered in original box. We will give you a voucher for the amount of money
spent. With this voucher you can buy something else in our store.
Costs for sending an item back are for buyer.
If there is any damage due to careless shipping or otherwise we will reduct this damage from the amonth you payed
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for this item.
We cannot be held responsible for damage during transport or inresponsible use of the item at home.
If there are any questions, please contact us
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