Algemene voorwaarden PakjesParty
Gegevens
PakjesParty
KVK 52867757
BTW NL112031894B01
Domein www.PakjesParty.nl
Email Klanteservice@pakjesparty.nl
Telefoonnummer 06-45538234
Prijzen
De prijzen bij de artikelen vermeld, zijn de verkoopprijzen incl. BTW (19%).
Ook over de verzendkosten wordt BTW verrekend (19%).
De prijs bij het afrekenen excl. BTW is de prijs van de artikelen en de verzendkosten zonder BTW.
Betaling
Betaling geschied door vooraf over te maken. Dit kunt u o.v.v.het ordernummer doen op ING
IBANnummer NL37INGB0757202985Â , t.n.v. E van Leeuwen.Â
Levering
Bestellingen worden verzonden via TNT post. Goederen worden binnen drie werkdagen na betaling
gepost. Meestal wordt de bestelling de eerstvolgende werkdag hierna door TNT bij u geleverd. Wij
kunnen deze levertijd echter niet garanderen. Mocht u een artikel met spoed nodig hebben, geeft u dat
dan aan bij u bestelling.
Bedenktijd/retourneren
Mochten de artikelen bij ontvangst beschadigd zijn, niet passen of niet aan de verwachtingen voldoen,
kunt u deze aan ons retourneren. U betaalt dan alleen de kosten voor het terugsturen van het product.
Mocht u alleen een deel van de bestelling aan ons retourneren, krijgt u alleen het aankoopbedrag van het
retour gestuurde artikel terug. Om gebruik te maken van onze retourregeling, dient u binnen 7
dagen contact met ons op te nemen via de e-mail ( klantenservice@pakjesparty.nl ).
Retouren zonder vermelding vooraf, worden niet geaccepteerd.
Geld terug
Na ontvangst van de geretourneerde goederen, ontvangt u het aankoopbedrag en de eventuele
verzendkosten binnen 30 werkdagen terug op uw rekening.
Garantie
Mocht het artikel, zonder opzet, binnen 30 dagen kapot zijn gegaan, kunt u contact met ons opnemen via
de email ( klantenservice@pakjesparty.nl ).
De turnpakjes zijn bedoeld om in te turnen. Het is daarom niet de bedoeling dat deze na 1 training al
kapot gaan.
Wel kan er na veelvuldig gebruik en verkeerd wassen slijtage ontstaan. Ook steentjes kunnen na
bepaalde tijd loslaten.
Pakjes die verkeerd gewassen zijn, vallen niet onder de garantieregeling. De pakjes zijn veelvuldig getest,
waardoor de pakjes door goed gebruik en wassen geen slijtage of verwassingen zouden kunnen vertonen
binnen enkele malen gebruik.
Er wordt dan door ons bepaald of wij u garantie geven op een artikel.
Algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden kunnen gewijzigd worden. Steeds wanneer u een bestelling bij ons plaatst
dient u akkoord te gaan met de (eventueel gewijzigde) algemene voorwaarden.
De algemene voorwaarden gelden voor alle artikelen op deze website.
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