WOODTURNING-POLISH.EU
Shellawax
hèt product voor houtdraaiwerk met glans
Meubelmakerij Bohome: www.bohome.nl
Webshop: WWW.WOODTURNING-POLISH.EU
contact bij voorkeur via e-mail
E-mail: info@woodturning-polish.eu
Producten en gebruik: +31(0)6-83328397 (Sjaak Bos)
Bestellingen: +31(0)6-27846808 (Tjikke Bos-Janssen)
Correspondentie-adres:
Sterrenlaan 59, NL-2402 AT Alphen a/d Rijn, Nederland
geen winkel/bezoekadres - alleen op afspraak
VOORWAARDEN WOODTURNING-POLISH.EU
De producten bieden wij aan onder de volgende condities:
Levertijd
Ons aanbod is uit voorraad leverbaar. Als een artikel onverhoopt toch niet leverbaar mocht zijn ontvangt u
daarover van ons bericht en staat het u natuurlijk vrij om uw order te annuleren. We informeren u uiteraard
desgewenst ook zodra het betreffende product weer wel leverbaar is.
Wijzigen van een order
Uw order wordt zo spoedig mogelijk verwerkt na ontvangst van uw betaling. Mocht u na het plaatsen van uw
order nog willen wijzigingen, informeert u ons daar dan zo spoedig mogelijk over door een e-mail te sturen
naar info@woodturning-polish.eu
Betalingsmethoden
Wij accepteren de volgende betalingsmethoden:
• Vooruitbetaling door overschrijving naar IBAN: NL97INGB0757273297 (BIC: INGBNL2A)
t.n.v. J.J.L.M. Bos te Alphen a/d Rijn
• Contante betaling bij afhalen. U kunt bij ons niet pinnen en afhalen is alleen op afspraak mogelijk omdat
wij geen fysieke winkel hebben.
• Alle producten blijven ons eigendom tot volledige betaling is ontvangen.
Retourzendingen
Voor alle producten geldt dat u deze binnen 14 dagen, voldoende gefrankeerd aan ons kunt retourneren.
De betreffende producten dienen in dat geval ongebruikt en in de staat van aankoop te verkeren (originele,
onbeschadigde verpakking). Nadat we uw retourzending in goede staat hebben ontvangen, vergoeden wij
de betaalde aankoopprijs minus de door ons berekende verpakkings- en verzendkosten.
Aansprakelijkheid
Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk te informeren en u van de hoogste kwaliteit producten te
voorzien. Alle producten dienen steeds met voldoende kennis van zaken te worden toegepast. Het is aan u
om ervoor te zorgen dat u over voldoende informatie beschikt om veilig met de door ons geleverde
materialen te werken. Indien daarover vragen zijn dan zijn we uiteraard graag bereid u aanvullend over de
producten te informeren. Schroom dan ook niet om ons om aanvullende informatie te vragen indien u niet
volledig zeker bent van de toepassing die u voor een product in gedachten heeft; we helpen u graag!
Wij kunnen dan ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enigerlei (gevolg-)schade die is
veroorzaakt door het gebruik van één of meer van onze producten. Uiteraard doet u eerst proefjes op
afvalstukken met de producten zodat u met hun werking en gebruik bekend bent voordat u de producten
toepast op serieuze werkstukken.
Reclamatie en garantie
Wij doen er alles aan om er voor te zorgen dat alle door ons geleverde producten van uitmuntende kwaliteit
zijn. Mocht er echter onverhoopt toch ergens iets mis gegaan zijn in uw orderafhandeling dan horen we dat
uiteraard graag van u en zullen we ons uiterste best doen om het probleem voor u op te lossen.
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