ALGEMENE VOORWAARDEN BAGS & BATIK
PRIJZEN
Alle prijzen op de website zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
IDEAL
Met IDEAL kunt u eenvoudig, veilig en vertrouwd uw online aankopen betalen bij Bags & Batik.
U betaalt in uw eigen veilige internetomgeving, gebaseerd op de specifieke beveiligingsmethodes
van uw eigen bank. Wanneer u uw bestelling betaald, selecteert u te willen betalen met IDEAL.
Vervolgens klikt u op de IDEAL betalingsknop en selecteert u uw eigen bank. U wordt vervolgens
doorgestuurd naar de pagina van uw eigen bank waar de bestelling op u wacht. U wordt
gevraagd enkele betalingsgegevens in te vullen en uw betaling te bevestigen.
VERZENDING
Wanneer Bags & Batik de betaling van uw bestelling heeft ontvangen, wordt de bestelling direct
verstuurd. Dit geldt voor verzendingen binnen Nederland en België. Al onze accessoires en
sieraden worden netjes verpakt en met zorg verstuurd via PostNL.
ONTVANGST
Wij zorgen dat uw bestelling direct wordt verstuurd wanneer wij de betaling hebben ontvangen.
Bestellingen in Nederland duren zo’n 1 tot 3 werkdagen tot deze zijn bezorgd. Weekenden en
vakantiedagen vallen hierbuiten.
BESCHADIGING
Bags & Batik is niet verantwoordelijk voor het verlies en/of beschadigingen van de verzonden
goederen wanneer er iets gebeurt bij PostNL. Wel zullen we altijd ons best doen om dit goed op
te lossen.
RETOURNEREN
Bij levering bent u verplicht om de producten te inspecteren om te bepalen of ze voldoen aan de
overeenkomst. De producten die u wilt retourneren moeten in een nieuwe en ongebruikte staat
verkeren, anders is dit niet geldig. Als u om welke reden dan ook niet tevreden bent met uw
aankoop, kunt u het item binnen 7 dagen retourneren. Retourkosten worden vergoed.
Retourneren kan naar het volgende adres:
Bags & Batik
Zuiderkerkstraat 23
8011 HE Zwolle
De retourzendingen die door Bags & Batik aanvaard worden, worden vervangen door een
vervangend product, een cadeaubon of het originele bedrag van het bestelde product wordt
terugbetaald. Bags & Batik aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade claims of
gevolgschade in welke hoedanigheid onderbouwd als gevolg van het gebruik van haar producten
door de consumenten of derden.

INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM RECHTS
U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Bags & Batik
geleverd volledig en onvoorwaardelijk producten te respecteren.
PRIVACY
Bags & Batik respecteert uw privacy. De klantinformatie gebruikt Bags & Batik alleen voor
verwerking en verzending van orders en zal onder geen enkele omstandigheid worden verkocht,
openbaar gemaakt of verspreid aan derden.
Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op elke levering door Bags & Batik.
KVK: 75647303

