Betaalopties
Betaling kan met behulp van:
- iDeal
- Overboeking
- Betalen bij afhalen
Prijzen
De prijzen die aangegeven staan bij de artikelen zijn in Euro's, inclusief BTW
en exclusief verzendkosten. Staat er geen prijs bij het artikel of "uitverkocht"
dan is deze niet te bestellen.
Verzenden binnen Nederland
Vanaf €100,00 (excl. verzendkosten) wordt je bestelling binnen NL gratis
verzonden! Alle pakketten versturen wij door DHL of PostNL, hierbij bereken
wij een vast tarief van €5.50 aan verzendkosten binnen Nederland.
De verzendkosten worden getoond op het moment dat de bestelling wordt
afgerond, past je pakket door de brievenbus worden hier uiteraard minder
verzendkosten voor gerekend.
Verzenden buiten Nederland
De verzendkosten voor het versturen naar de volgende landen kost:
- België vanaf €12,75 mits het pakket zwaarder is dan 5kg en groter dan
80x50x35 cm (pakketdienst, inclusief track & trace)
- Duitsland vanaf €19,00 mits het pakket zwaarder is dan 5kg en groter dan
80x50x35 cm (pakketdienst, inclusief track & trace)
Voor overige landen, stuur even een mailtje naar Info@zeilmakerijhuizinga.nl
Levertijd
De levertijd van artikelen bedraagt 4 werkdagen mits anders vermeld bij het
artikel. Je ontvangt een verzendbevestiging wanneer je bestelling is
verzonden. Brievenbuspost wordt verzonden door DHL of PostNL. Houd er
rekening mee dat het ontvangen van brievenbuspost langer kan duren.. Mocht
je levertijd langer zijn kan dit komen door drukte bij de pakket diensten.
Uitverkocht artikel
De website wordt zo goed mogelijk up to date gehouden, maar mocht er
onverhoopt een artikel toch niet op voorraad zijn, dan wordt er contact met je
opgenomen.
Klachten
Heb je klachten over de verzending, het product of is er iets mis gegaan met je
bestelling, neem dan telefonisch of per e-mail contact met ons op zodat we
samen aan een oplossing kunnen werken.

Retour
Na overleg kan je aankoop binnen 14 dagen geruild worden. Wil je iets ruilen
of terug brengen? Mail ons dan gerust info@zeilmakerijhuizinga.nl. Let op!
Retourkosten zijn voor jezelf, mits dit anders overlegd is.
Algemene Voorwaarden
Het is alleen mogelijk om producten te bestellen als je akkoord gaat met de
algemene voorwaarden.

