
Voorwaarden aankoop op afstand.

Comfort Fauteuils P.O.P
Alexander van Parmastraat 2
5923 CG Venlo – Blerick
+31 77 8516322
info@comfort-fauteuils.nl
KvK 67697534, BTW nr. wordt alleen verstrekt bij aankopen.

Naast onze algemene voorwaarden, die u kunt downloaden op de internetpagina
www.comfort-fauteuils.nl/algemene-voorwaarden en bij de kamer van koophandel zijn
gedeponeerd, zijn de volgende voorwaarden bij aankoop op afstand van toepassing.

Prijzen
De door ons genoemde prijzen zijn altijd inclusief BTW, behoudens eventuele kosten van aflevering.
Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ons niet.

Kosten en wijze van aflevering
De bezorgkosten bedragen €50,-, de goederen worden door ons of een bezorgdienst afgeleverd.

Betalingscondities
Contant, PIN of bankoverschrijving voor of tijdens levering.

Levertermijnen en aflevering
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld betreft de plaats van aflevering het door u opgegeven adres.
Tenzij uitdrukkelijk een andere leveringstermijn is afgesproken (bijvoorbeeld indien een andere
termijn bij het product staat vermeld) geldt een uiterste levertermijn van 30 dagen. Bij overschrijding
van de leveringstermijn zult u hiervan met bekwame spoed op de hoogte worden gebracht, doch
uiterlijk binnen 30 dagen nadat u de bestelling heeft geplaatst. U heeft het recht om de
overeenkomst zonder kosten te ontbinden, tenzij u te kennen geeft de aangekondigde langere
leveringstermijn te accepteren.

Zichttermijn (herroepingsrecht) en retournering
Conform de wettelijke bepalingen heeft u een zichttermijn van 14 werkdagen, ingaande de dag na
ontvangst van de goederen. Tijdens de zichttermijn zult u de goederen en het verpakkingsmateriaal
voorzichtig behandelen. Uitpakken en gebruiken is slechts toegestaan om te beoordelen of u het
product wilt behouden. Wanneer u van het ontbindingsrecht binnen de zichttermijn gebruik wilt
maken, dan verzoeken wij u daarvan melding te maken via e mail info@comfort-fauteuils.nl .
U dient de producten in de originele staat en verpakking terug te laten bezorgen of ons aan te
bieden voor retour, onze kosten voor retour bedragen € 50,-. Retourneringen komen voor uw eigen
rekening en risico. Terugbetaling van de aankoopprijs geschiedt uiterlijk binnen 30 dagen na
ontbinding van de koop en ontvangst van de goederen.

Service en klachten
Klachten of servicemeldingen kunt u als volgt melden: info@comfort-fauteuils.nl .

Privacy
Uw gegevens worden door ons niet opgeslagen.
Indien u onze website bezoekt dan herkent onze server uw ip adres. Hiermee kunnen we alleen
bezoekers registreren middels google analytics. Wij bewaren geen overige gegevens. Uw informatie,
middels ons contact of bestelformulier, bewaren wij alleen met als doel u te benaderen en van dienst
te zijn. Wij stellen uw persoonsgegevens niet beschikbaar voor marketingdoeleinden. Wij geven nooit
toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken. Gebruiken alleen strikt noodzakelijke cookies.


