Verzending & Retourneren Kantjeboordverhuur/Supperstore
Verzending - Retourneren
Kantjeboordverhuur/Supperstore is een webshop met een verhuur test locatie. U wilt vanzelfsprekend graag weten dat je
bestelling veilig en wel op bestemming komt, én dat dit niet onnodig lang duurt. U kunt de bestelling ook ophalen door een
afspraak in te plannen via de mail. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft
Kantjeboordverhuur/Supperstore ernaar om bestellingen te leveren binnen vier (4) werkdagen nadat de bestelling is
bevestigd.

Verzendkosten Nederland
Kantjeboordverhuur/Supperstore rekent verzendkosten op orders met een waarde tot
met een waarde boven de

€50,-

€50,- binnen Nederland. Op orders

worden geen verzendkosten gerekend. Dit omvat zowel kleine artikelen als complete Sup

sets of objecten met een afwijkende afmeting.

Levertijden
Wij doen er alles aan om uw product(en) zo spoedig mogelijk op uw locatie te krijgen. De levertijd staat meestal bij de order
vermeldt. Gemiddeld kunt u een zending die op voorraad is binnen 24-36 uur verwachten. Wij houden u op de hoogte van
de bezorging met een track & tracé.

Afhalen
Wilt u liever niet op uw pakket wachten? U kunt ook vrijwel alles bij ons afhalen. Wel raden we aan om van tevoren een
afspraak te maken via de mail om zeker te weten dat we uw product bij ons op voorraad hebben liggen.

Retourneren
U kunt producten vrijwel altijd retourneren. Producten dienen ongebruikt en zonder gebruikssporen (nieuwstaat) in de
originele verpakking te worden geretourneerd.

Staat van de goederen
Het is uw verantwoordelijkheid om zorgvuldig met het product en het verzenden om te gaan. Alle
producten moeten bij binnenkomst door ons gecontroleerd worden voor we uw geld terug
kunnen storten. Eventuele schade of waardevermindering kan in rekening gebracht worden.

Kosten van retourzending
Kosten van retourzendingen komen voor rekening van de
klant. Bovenstaande geldt zowel voor reguliere
retourzendingen als voor garantiegevallen.

info@kantjeboordverhuur.nl
info@supperstore.nl
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