Algemene voorwaarden Lidy’s doopkleding (lidysdoopkleding.nl)
1 Bevestiging van u bestelling.
Zodra u een bestelling heeft geplaats ontvangt u een bevestiging pe e-mail.
2 Identiteit ondernemer
Lidy's doopkleding is een webwinkel van Lidy Sanders
Floralaan 10, 9581 TX Musselkanaal
Telefoon: 06-30952985
KvK nummer: 04088328
3 Bankgegevens
SNS Bank t.n.v Lidy Sanders
IBAN
4 Betaling
Vooruitbetaling, of contant als u naar het atelier komt.
5 Verzending
Wij verzenden alle Pakket en Brievenbuspost via Postnl.
Lidy's doopkleding is niet verantwoordelijk voor schade c.q. verlies of
te laat bezorgen door Postnl.
6 Verzendkosten
In de webwinkel vermelde bedragen zijn exclusief verzendkosten.
Wij hanteren de actuele tarieven van Postnl.
Afhalen in Musselkanaal kan op afspraak.
7 Privacy
Wij vragen tijdens het bestellen een aantal persoonlijke gegevens.
Deze gegevens gebruiken wij alleen om u bestelling op correcte wijze af te handelen.
De door u verstrekte gegevens worden niet aan derden verstrekt.
8 Levering
U bestelling wordt verzonden als u betaling binnen is.

U ontvangt een e-mail van ons zodra u bestelling is verzonden.
Postnl biedt de bestelling binnen 1 a 2 dagen bij u aan.
9 Afwijkend afleveradres
Indien u uw bestelling op een ander adres laat afleveren geef dit dan door aan de ontvanger. Dit om
te voorkomen dat het pakket wordt geweigerd.
Als het een kado voor iemand anders is pakken wij het leuk voor u in,geef dat dan wel even door.
10 Retour bij niet kunnen af leveren
Indien wij u bestelling retour ontvangen omdat Postnl niet bij u kan afleveren dan worden de
verzendkosten en retourkosten in rekening gebracht.
11 Retournering
Goederen dienen altijd in dezelfde staat als verzonden bij ons retour te komen d.w.z. niet gebruikt
niet beschadigd etc. Stuurt u iets retour houdt er dan rekening mee dat u bij aangetekende
verzending altijd een bewijs van verzending heeft.
Als de goederen in dezelfde staat als verzonden bij ons binnenkomen zijn alleen de verzendkosten
voor retounering voor u rekening.
12 Garantie
Garantie geldt voor fabricage fouten welke door ons worden beoordeeld. De garantie geldt niet voor
schade onstaan door verkeerd gebruik.Mocht er gij ontvangst onverhoopt iets aan een artikel
mankeren neem dan contact met ons op.
13 Kleurafwijkingen
Lidy's doopkleding is niet verantwoordelijk voorkleurafwijkingen. Wij proberen de kleuren zo goed
mogelijk weer te geven,ondanks dat kunnen er door b.v. beeldscherminstellingen enige verschillen
ontstaan.
14 Als u een bestelling plaatst in onze webwinkel
Of via de e-mail verklaart u daarmee tevens dat u akkoord gaat met onze voorwaarden.

