Algemene voorwaarden Sits for women
Bij bestelling van een product van ‘Sits for women’ worden onderstaande Algemene voorwaarden in acht
genomen.
1. Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Sits for women ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 54473403 te Leeuwarden. Op alle producten en diensten
van Sits for women zijn de volgende verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van
toepassing.
2. Sits for women levert unieke handgemaakte en natuurlijke producten. Alhoewel we het zoveel
mogelijk proberen te voorkomen, kunnen kleine oneffenheden in het materiaal niet altijd
worden voorkomen. Vrijwel alle producten worden met natuurlijke verven gekleurd. Om
verschillende redenen kunnen de kleuren van de gefotografeerde artikelen verschillen van de
werkelijkheid.
3. Prijzen: prijzen zijn incl. BTW
4. Verzendkosten: € 8,60 tarief Post NL (binnen Nederland). Wij verzenden alle producten
aangetekend. Voor bestellingen boven de € 100 rekenen we geen verzendkosten.
5. Bestellen: Na een bestelling krijgt u een ontvangstbevestiging per e-mail. Het kan voorkomen dat
u een artikel wilt bestellen dat net verkocht is. U krijgt hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Het
betaalde bedrag wordt teruggestort.
6. Betaling: levering geschiedt tegen vooruitbetaling door middel van overschrijving via iDeal. De
betaling dient te worden voldaan door middel van een eenmalige afschrijving via iDeal. Wanneer
de betaling door omstandigheden niet wordt voldaan, behoudt Sits for women zich het recht
voor om de bestelde producten weer vrij te geven voor verkoop.
7. Retourzendingen: Alle reclames moeten schriftelijk binnen 14 dagen na ontvangst van de
goederen geschieden via het contactformulier op de website www.sitsforwomen.shop/contact.
Per mail ontvangt u dan verdere instructies. Retourzendingen die niet vooraf zijn aangekondigd
worden geweigerd.
De verzendkosten van een retourzending zijn voor rekening van de koper. Het artikel moet
ongedragen zijn, in dezelfde staat verkeren als bij verzending en in de originele verpakking
worden geretourneerd. Let op: aangetekend retour zenden!
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