Algemene Voorwaarden

1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons
als Webwinkelier aan jou als Consument (iedere natuurlijke persoon die,
uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht
producten of diensten verwerft of gebruikt).
2. Wij leveren enkel in België en Nederland. Als je een leveringsadres in een
ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren.
3. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud
zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of
wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling
geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.
4. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke
aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds
beschikbaar zijn via de website.
5. Als je online bestelt, bezorgen we je bovendien samen met de
bestellingsbevestiging of ten laatste bij de levering een link naar onze
algemene voorwaarden. We raden je aan deze goed te lezen.
6. Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere
voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die
bijzondere voorwaarden. Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden
zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest
voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.
Aanbod

1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of
onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk
in ons aanbod.
2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je
verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk
geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten
maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een
waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of
diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist
hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.
Retourrecht

1. Als je goederen of diensten bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen
vanaf de levering of het sluiten van de overeenkomst het recht om te
beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan je bestelling dan
zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen.

2. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben
teruggekregen of tot je hebt aangetoond dat je de goederen hebt
teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
3. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig
omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil
kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die
mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je
het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen gepast
zijn, maar mogen niet gebruikt zijn. Als je de goederen terugstuurt, moet
dit gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde
toebehoren en in de originele staat en verpakking.

