't Kleurhuys Shop levert alleen producten van topkwaliteit. Wij willen graag dat u tevreden bent
over de producten die u heeft aangeschaft. Voor de verkoop en levering van onze producten
hanteren wij de volgende voorwaarden:
Betaling
U kunt onze producten comfortabel afrekenen via iDeal. U wordt in dat geval rechtstreeks
doorgelinkt naar uw bank. Bij afhalen in onze winkel kunt u ook eenvoudig afrekenen met PIN.
Bestelling
't Kleurhuys shop stelt alle verven, beitsen en afwerkingsproducten op bestelling samen. Daarom
zijn alle bestellingen bindend en is het helaas niet mogelijk de op bestelling gemaakte producten
te ruilen of te retourneren. Retourneren van alle overige producten alleen binnen zeven dagen na
aankoop, in originele verpakking en met aankoop bon.
Levering en verzending
't Kleurhuys shop streeft ernaar alle producten zo snel mogelijk te leveren. Het is mogelijk dat
producten niet op voorraad zijn en moeten worden besteld bij de fabrikant. In dat geval laten wij
u zo precies mogelijk weten wanneer levering plaatst vindt. Verzending van bestellingen binnen
Nederland gebeurt via PostNL. Voor bestellingen tot 100 euro betaalt u 6,95 euro verzendkosten.
Daarboven zijn geen verzendkosten verschuldigd. Voor verzending van bestellingen naar België
en Duitsland en Luxemburg betaalt u tot 250 euro 13,00 euro verzendkosten. Daarboven zijn
geen verzendkosten verschuldigd. Verzendkosten buiten de Benelux op aanvraag. Het is
natuurlijk te allen tijde mogelijk producten af te halen in onze showroom aan Prisma 81, 3364 DJ
in Sliedrecht. Ook in dat geval betaalt u geen verzendkosten.
Prijzen
Alle prijzen op deze website zijn in euro en inclusief 21% btw.
Aansprakelijkheid
Het gebruik van de producten van Kleurhuysshop is geheel op eigen risico. Pure & Original en
Kleurhuysshop aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik en/of de resultaten
van de geleverde (verf)producten en accessoires.
Herroepingsrecht
Het herroepingsrecht houdt in dat u een overeenkomst die tot stand is gekomen
via www.kleurhuysshop.nl, binnen 14 dagen zonder opgave van redenen kunt annuleren.
Onze gegevens
't Kleurhuys
Prisma 81
3364 DJ Sliedrecht
0184-701595
info@kleurhuys.nl
KVK Bakker Meesterschilders: 70525129
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