ALGEMENE VOORWAARDEN NOEFY

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkoop via de website. Bij aankoop
ga je akkoord met de voorwaarden van de website aankoop Er kan geen bestelling
worden gedaan zonder akkoord te zijn met deze voorwaarden.
Je kunt een bestelling plaatsen door te klikken op alle gewenste items op de
website, de producten worden geplaatst in het winkelmandje. Zodra deze is
nagekeken en overeenkomt met je wensen, klik je op, naar afrekenen. Hier vul je je
persoonlijke gegevens in en ga je door naar betalen. Na verwerking van je
bestelling, sturen wij je een e-mail ter bevestiging van ontvangst. Mocht dit mis gaan
kan het zijn dat je emailadres niet juist is ingevoerd of kan de mail in de spam
terecht gekomen zijn.
PRIJZEN EN INFORMAT IE OVER DE WEBSITE

De prijzen die op de website staan zijn inclusief Btw . De totale prijs is vermeld op de
order/elektronisch bestelformulier omvat de prijs inclusief Btw en verzendkosten.
Alle douanerechten of invoerrechten of lokale heffingen zijn voor eigen rekening van
de klant. Prijzen zijn onderhevig aan veranderingen en kunnen op elk moment
worden aangepast. Veranderingen in de prijzen hebben geen invloed op de te
betalen som . Alle informatie met betrekking tot prijzen, specificaties e tc. worden
geplaatst op de website met de grootst mogelijke zorg maar geeft geen garanties op
de juistheid. Noefy is niet gebonden aan de afgifte van alle bestellingen die zijn
geplaatst op basis van onjuiste informatie die werd getoond op de website. Bepaalde
links op de website geven toegang tot websites en informatiebronnen die worden
geëxploiteerd en onderhouden door derde partijen. Noefy heeft geen controle over
deze sites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud
ervan.
BET ALING & LEVERING

Noefy zal binnen 2-5 werkdagen leveren, zodra de betaling ontvangen is. Hoe
sneller de betaling binnen is, hoe sneller de levering via PostNL. Dit is meteen te
zien bij het invullen van het bestelling formulier en wordt bevestigd per email met
een track & trace zodra het pakket verstuurd wordt.
Noefy is niet aansprakelijk indien de levering plaats vindt op een later tijdstip.
Leveringen vinden plaats per PostNL. Indien de koerier er niet in slaagt uw
bestelling bij de eerste poging te leveren, zal het pakket bij de dichtstbijzijnde
afhaallocatie worden afgeleverd waar het met een identiteitsbewijs door jou kan
worden afgehaald. Alle items worden verzekerd door Noefy tot het moment dat zij
zijn afgeleverd op je adres. Eventuele klachten over de staat wa arin de goederen
zijn geleverd inclusief ontbrekende onderdelen moeten worden gedaan aan Noefy
uiterlijk twee werkdagen na ontvangst van de goederen per e-mail.

Retourneren
Meld eerst je retour via e-mail, je krijgt een formulier toegestuurd die je toevoegt aan
je retour pakket. De online gekochte artikelen kunnen na aankoopdatum binnen 14
dagen geretourneerd worden. De kosten van de retourzending zijn voor eigen
rekening.
Het product dat je terugstuurt is in nieuwe ongebruikte, ongedragen staat en in de
originele verpakking. Nieuw en ongebruikt betekent geen vlekken op het item en
geen slijtage. Ongebruikt betekent ook: geen b eschadiging of vieze geur.
Je ontvangt van ons een e-mail als wij het item retour hebben ontvangen. Het
bedrag wordt teruggeboekt via dezelfde betalingswijze, dus altijd via bank of
creditcard.
Terugkerende goederen buiten de aangegeven periode worden teruggestuurd aan de
koper zonder restitutie.
Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid jegens de koper wordt beperkt tot het bedrag van de
aankoopprijs. Noefy is niet aansprakelijk voor enig verlies van winst of andere
gevolgschade.
Toepasselijk recht en forum
De wetten van Nederland zijn van toepassing. Elk geschil met betrekking tot een
aankoop en verkoopovereenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn,
worden uitsluitend voorgelegd aan de Rechtbank te Middelburg.

