Verzendwijze & Bezorgkosten
Verzendkosten zijn als volgt, en in 3 pakketten c.q. tarieven, verdeeld:
1. Brievenbuspost* (past door brievenbus, volgens PostNL maten)  € 3,* Formaat maximaal 38x26,5x3,2cm, gewicht tot 2 kg.
2. Pakketpost** (past NIET door brievenbus, verstuurd met DHL)  € 6,* Formaat maximaal 80x40cm, gewicht maximaal 10 kg.
3. Pakketpost** (past NIET door brievenbus, verstuurd met DHL)  € 11,* Formaat maximaal 80x40cm, gewicht 10-20 kg (max.)
- Niet thuis? Je pakket wordt meermalen bij het opgegeven adres
aangeboden. De ontvanger kan ook dmv de code op het bezorgbericht een
bezorg-afspraak inplannen via hun website.
- Pakketten voor 16.00 uur aangeboden bij DHL worden de volgende dag, en
sowieso binnen 24 uur, afgeleverd bij het opgegeven adres.
- Extra Zeker? Je pakket wordt verzekerd verstuurd met een verzekerde
waarde tot € 500,
- Tekenen voor ontvangst, of afgeven bij de buren  + € 1,50
- Vanaf € 100,- gratis verzending!
 binnen NL
Bestelling(en) gedaan op de festivals/evenementen/markten die nageleverd
moeten worden, zullen gratis en op kosten van Sjeintje Boterkoek worden
verstuurd
 binnen NL
Het is ook mogelijk om de bestelde artikel(en) af te halen in de winkel van
Sjeintje Boterkoek in Alkmaar -Hof van Sonoy 17, 1811 LD Alkmaar (check
hiervoor even de actuele openingstijden op de website of bel even voor de
zekerheid).
Levering van Sjeintje Boterkoek is ook een beetje afhankelijk van aanwezige
voorraad en kan in enkele gevallen iets langer duren (omdat er nieuwe
voorraad moet komen, hetzij uit NL, hetzij uit het buitenland), waarover je
geïnformeerd en op de hoogte gehouden zult worden, maar doorgaans zullen
de bestelde spullen met een week in huis zijn.
Heb je toch nog vragen over de levering en geeft je track & trace nummer
geen uitkomst dan kun je natuurlijk altijd even contact opnemen met
Sjeintje Boterkoek; info@sjeintjeboterkoek.nl of 06-29124354

