Retour
Het kan voorkomen dat u uw bestelling retour wilt sturen. Wat de reden ook is, u
heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden
te annuleren.
U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U
krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd.
Alleen de kosten voor retour vanaf het verzendadres naar de webwinkel zijn
voor uw eigen rekening. Raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw
vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product
met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de
originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om
gebruik te maken van dit recht dient u eerst contact met ons op te nemen.
Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig
is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van
het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg
ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.

Ruilen
Wilt u uw bestelling ruilen? Neem daarvoor contact met ons op. U draagt zelf
zorg voor de kosten van de terugzending van het product.

Levertijd
Wij doen zorgvuldig ons best de bestelling zo spoedig mogelijk bij u af te leveren.
Normaliter heeft u uw bestelling binnen een week in huis. Mochten wij om wat
voor reden dan ook deze levertijd niet halen, dan brengen wij u hier natuurlijk zo
spoedig mogelijk van op de hoogte.

Garantie
Het kan gebeuren dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets
anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Op grond van het
Europese recht zijn wij aansprakelijk voor elk gebrek van overeenstemming dat
binnen een termijn van twee jaar na de levering van de goederen aan het licht
komt. U kunt aanvullende rechten hebben op grond van het Nederlandse recht.
Wanneer u een gebrek aan het product ontdekt of zou horen te ontdekken dient
u binnen een redelijke termijn contact op te nemen met ons. Een redelijke
termijn is in ieder geval twee maanden. Onder omstandigheden kan een termijn
van langer dan twee maanden ook acceptabel zijn.

Indien u tijdig contact met ons opneemt zullen wij zorgen voor een kosteloze
reparatie of voor vervanging.

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. Leidt dit niet tot een
oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via
Stichting WebwinkelKeur.

