Algemene (leverings) Voorwaarden
Webwinkel Jillzz
Privacy
Jillzz gaat uiterst zorgvuldig met uw gegevens om. En zal uw persoonlijke
gegevens alleen gebruiken voor de afhandeling van uw aankopen.
Bestellingen;
Elk Artikel is uniek en niet na te bestellen, u ontvangt het artikel als op de foto,
deze foto kan iets afwijken omdat niet alle produkten indentiek zijn.
Bestellingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
Mocht er een artikel niet meer voorradig zijn, wordt u hierover ingelicht!
Nadat u een bestelling hebt geplaats via het winkelwagentjes systeem, kunt u
kiezen voor een betaling, Ideal of vooraf overmaken. Bij Vooraf overmaken
ontvangt u van de bestelling een bevestigingsmail, met daarop de
betalingskenmerken. U kunt er ook voor kiezen om te betalen bij het afhalen. Zo
betaalt u geen verzendkosten.
Graag het totaalbedrag overmaken met onder vermelding van het ordernummer
De bestelde artikelen worden 7 dagen gereserveerd !
Zodra Jillzz het totaalbedrag ontvangen heeft, zal de bestelling zo spoedig mogelijk
worden verstuurd, getracht wordt om dit binnen 48 uur te verzenden !
Door een bestelling te plaatsen geeft de klant te kennen akkoord te gaan met de
Algemene Voorwaarden van Jillzz.
Voor gevolgen van evt. tekstfouten kan Jillzz geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Prijzen en Verzendkosten
Genoemde prijzen zijn inclusief BTW (21%) en exclusief verzendkosten.
De verzendkosten worden automatisch berekend naar gewicht en ahv de geldende
tarieven van Post.nl.
Wanneer de bestelde artikelen te zwaar worden en niet meer als brievenbuspost
maar als pakketpost verzonden moet worden, wordt de klant hierover ingelicht via
de bevestigingsmail. De evt. kortingen worden in het bestelproces verwerkt,
wanneer je een code moet invullen wordt dit in het begin aan je gevraagd.
Wanneer je dit hebt gemist, neem dan contact op met Jillzz en dan kunnen wij
deze alsnog voor je verwerken.
Op afgeprijsde artikelen kan niet nog een keer een korting worden berekend. Heb
je wel een code, dan kun je deze voor de volgende bestelling gebruiken.
Verzenden is op eigen risico van de klant, Jillzz kan niet aansprakelijk worden
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gehouden voor evt. schade, vertraging of zoekraken.
Jillzz behoudt zich het recht voor om prijswijzigingen door te voeren. Een klant kan
geen rechten ontlenen aan eerder gedane bestellingen.
Bestelling afhalen aan huis, hoe werkt dat:
1. Bestellen via de webshop kan en geef aan dat je het ophaalt en dan
ook betaalt of geef telefonisch aan wat je zoekt.
2. Tijdens het bestelproces via de webshop kun je geen andere de kortingscodes
gebruiken (zie ook punt 1)
3. We maken een afspraak voor het afhalen, dit kan via telefonisch of social
media.
Betalingsvoorwaarden vooraf betalen:
Na de bestelling ontvangt de klant een bestellingsbevestiging.
Jillzz neemt de bestelling op als order en stuurt een orderbevestiging per mail naar
de klant.
Met daarop het vermelde totaalbedrag, inclusief verzendkosten! Het
totaalbedrag dient onder vermelding van een ordernummer
te worden
overgemaakt op het aangegeven bankrekeningnummer. Het onderbreken van de
ordernummer kan leiden tot vertraging.
Garanties en service
JillzzStuff artikelen worden met zorg gemaakt, daarbij is skaileer stevig van
karakter.
Daarom kan het qua dikte verschillen per dessin.
Op zelfgemaakte artikelen zit 2 maand garantie op en op ritsen en clips 6 maand.
Retour van de produkten kan alleen binnen 14 dagen na aankoop. De
verzendkosten zijn voor de koper zelf.
Beschadigde produkten worden niet retour genomen.
Contactgegevens:
Jillzzstuff
06-29315812
jillzzstuff@outlook.com
info@jillzz.nl
Volg ons:
https://www.facebook.com/#!Jillzz
https://twitter.com/?#!/Jillzzbags
https://www.instagram.com/jillzzstuff/?hl=nl
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Betaalgegevens

Â
IBAN nummer: NL91RABO0333375874
BIC code: RABONL2U
Ten name van: NFM Brundel - Jillzz
Woonplaats: Zieuwent
BTW nummer: NL129131945B01
KvK Centraal Gelderland 09221542
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