ALGEMENE VOORWAARDEN
Algemeen
Op deze pagina vind je de algemene leverings,- verkoop-, en betalingsvoorwaarden van BINK
Bedding VOF, gevestigd te Haarlem. BINK Bedding is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te
Haarlem, 55439403.
Uitgangspunt in onze bedrijfsfilosofie is het aangaan en behouden van een goede relatie met onze
klanten. Daarom maken we graag duidelijke afspraken. Deze zijn vastgelegd in de algemene
voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die je sluit
met BINK Bedding. De artikelen van BINK Bedding zijn verkrijgbaar in onze webshop en bij diverse
kinderwinkels en beddenspeciaalzaken.
Prijzen
Alle op de website en in de winkel genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten,
tenzij anders vermeld of overeengekomen. Aan de genoemde prijzen op de website, kunnen geen
rechten worden ontleend.
Betaling
Betaling in de webshop is mogelijk via IDEAL, Creditcard of via overschrijving.
Verzend/bezorgkosten
Voor het verzenden van de artikelen brengen wij verzendkosten in rekening. Verzendkosten bij
leveringen binnen Nederland en België brengen wij € 6,95 in rekening. Wij versturen pakketten o.a.
met DPD. Bestelling boven € 75,- worden zonder verzendkosten verstuurd. Verzendkosten voor
leveringen buiten Nederland en België gelden afwijkende verzendkosten.
Indien wij de bestelde artikelen op voorraad hebben, wordt je bestelling gemiddeld binnen drie
werkdagen na ontvangst van de betaling verzonden/bezorgd. Het kan voorkomen dat er op de
webshop artikelen worden getoond, die niet meer leverbaar zijn. Aan de vermelding van het artikel
op de website kunnen geen rechten worden ontleend. Mocht het voorkomen dat wij artikelen niet
op voorraad hebben, dan word je hierover binnen 3 werkdagen geïnformeerd.
Voor de bezorging van onze artikelen hebben wij gekozen voor gerenommeerde bedrijven. De
verzending van je bestelling vindt plaats onder volledige verantwoordelijkheid van het
verzendbedrijf. Voor beschadiging, vermissing of andere problemen tijdens de verzending is BINK
Bedding niet aansprakelijk.
Indien de levering de termijn van 30 dagen overschrijdt, heeft de koper het recht de aankoop
ongedaan te maken, tenzij een langere leveringstermijn is vermeld.
Retour en ruilen
Voor de webshop geldt, conform de Wet Koop op Afstand, dat alle gekochte artikelen binnen 14
dagen kunnen worden geretourneerd. Stuur het artikel , in originele staat, inclusief alle toebehoren
binnen 14 dagen na ontvangst terug in een deugdelijke verpakking. Voeg altijd de reden van retour
en het rekeningnummer waarop het aankoopbedrag kan worden teruggestort. Stuur dit naar:
BINK Bedding
A. Hofmanweg 24
2031 BL Haarlem
Zodra we de retourzending hebben ontvangen, zullen we het aankoopbedrag binnen 14 werkdagen
op het bij ons bekende rekeningnummer terugstorten, exclusief de verzendkosten.

