Algemene voorwaarden
Op deze pagina even wat huishoudelijke mededelingen.
* BESTELLEN
Bestellen gaat eigenlijk vrij simpel. U kunt de artikelen in de winkelwagen deponeren. Wenst u een
speciale kleur kunt u dit ook ingeven in de velden evenals in diverse gevallen de lettertypen. Betaling
dient te geschieden binnen 7 dagen na bestelling anders wordt uw order geannuleerd. Verzending is
doorgaans max 2 tot 3 werkdagen na ontvangst van de betaling.

* Herroepingsrecht: U heeft het recht om binnen 14 dagen uw bestelling retour te
melden en dan nog eens 14 dagen de tijd het artikel te retourneren zonder opgaaf van
reden, Mits dit geen gepersonaliseerde gemaakte artikelen zijn .
De gepersonaliseerde artikelen kunnen dan ook niet worden geretourneerd.
Zodra wij de melding van retour hebben ontvangen zullen wij binnen 14 dagen zorg
dragen voor terugbetaling mits het artikel reeds in goede orde is ontvangen.
Doorgaans storten wij het geld binnen 3 dagen na ontvangst van het geretourneerde
artikel terug. U ontvangt het volledige aankoopbedrag retour inclusief eenmalig
verzendkosten
* VERZENDING
Alle artikelen worden verzonden naar tpg tarieven. Het is niet mogelijk te reclameren indien u
artikelen gekocht heeft en deze later in een aktie goedkoper zijn etc
- Verzendmogelijkheden binnen Nederland.
1 per brievenbuspakketje € 3.50
2 per pakketpost € 4.95 voor een pakket tot 10 kilo binnen nederland.
3 Pakketpost België en Duitsland € 7.00 per pakket
* BETALING.
- Betaling kan op diverse manieren geschieden
1 Betaling vooraf middels overboeking naar mijn rekening. Rabo NL67rabo0103433538 tnv H. Mulder
te vriezenveen ( Kostenloos)
2 Betaling per Ideal ( kostenloos )
3 Betalen bij afhalen
4 Paypal vast percentage transactiekosten van 4 %
5 Rembours: Let op hieraan zijn kosten verbonden.
Verzenden & retourneren
Indien u bijzondere vervoerswensen heeft kunt u deze kenbaar maken en komen eventuele extra
kosten voor uw rekening. Alle bestellingen worden op het opgegeven afleveradres aangeboden. U bent
zelf verantwoordelijk voor het juist opgeven van het adres
Verzending is ten alle tijde voor risico van de koper. Kraamcadeaubestellen.nl is niet aansprakelijk
voor schade die ontstaan is door of tijdens het vervoer van uw bestelling.

Foutje...?
is er iets misgegaan bij u of bij mij, mail gerust vaak is er wel een oplossing voor het probleem echter
reageer wel binnen 7 werkdagen na ontvangst van het product. Nadien vervalt reclamatie
/reclamerecht .
Privacy
Uw gegevens worden enkel gebruikt voor het verwerken van de bestelling. Uw gegevens worden dan
ook niet met derden gedeeld. zie ook onze uitgebreide privacy pagina
*VRAGEN
Heeft u nog verdere vragen stel ze gerust. U krijgt zsm een antwoord van mij terug!
Ten laatste neem/accepteer ik geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor schade ontstaan door/aan
door mij geleverde artikelen ofwel gebruik hiervan. U bent ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor
welke vorm van eventuele schade etc. dan ook. Indien u stickers plakt dient u deze zelf altijd exact uit
te meten op de sticker en niet op het applicatietape, indien stickers scheef worden geplakt kan ik
daarvoor dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden. Dit is ten allen tijde uw eigen
verantwoording. Ook neem ik geen enkele verantwoording voor het zoekraken, beschadigen of wat ook
tijdens het transport van de vervoersmaatschappij. U heeft alleen recht op een vergoeding indien u
gekozen heeft voor verzekerde verzending let u hier heel goed op voor u kiest voor een verzendvorm.!
Een klacht? We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen
naar info@kraamcadeaubestellen.nl Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil
aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor
consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de
Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht
nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van
de Europese Unie."

Alle rechten voorbehouden.
Alle foto`s en ontwerpen zijn eigendom van Kraamcadeaubestellen.nl © Het kopiëren en/of gebruiken
van teksten, afbeeldingen, ontwerpen, foto’s, overige informatie van de website
www.kraamcadeaubestellen.nl door derden is ten strengste verboden en zal juridisch vervolgd worden.
Het gebruik van enigerlei van deze gegevens is alleen toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming
Het copyright geldt voor de gehele website en alle ontwerpen & naamsgebruik van
kraamcadeaubestellen.nl of daaraan gerelateerde ontwerpen ook daar waar het niet expliciet staat
vermeld

