Algemene Voorwaarden van Muurdingen.nl
Bij het plaatsen van een bestelling gaat de klant akkoord met de onderstaande Algemene Voorwaarden. Mocht
het, om welke reden dan ook, niet mogelijk zijn deze algemene voorwaarden te kunnen lezen, dan wordt er,
indien gewenst, voor het afsluiten van de overeenkomst een exemplaar per post toegestuurd.
Algemeen
Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de levering- en betalingsvoorwaarden
akkoord gaat.
Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: Muurdingen.nl
Contactpersoon: Wendy van Oerle
Vestigingsplaats: Dongen
E-mailadres: info@muurdingen.nl
Levering
Verzending vindt na betaling plaats binnen 10 werkdagen. Mocht dit om welke reden dan ook niet haalbaar
zijn, dan wordt u hierover geïnformeerd. Levertijd van grote aantallen gaan in overleg Verzendkosten bedragen
€ 6,75 tot een formaat van 45x45 cm. Bij pakketten die groter zijn bedragen de kosten € 12,90.
Prijzen
Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten
wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Alle prijzen op de site zijn in euro`s en exclusief verzendkosten.
Betalen
Betaling vooraf op rekeningnr. NL09 RABO 0151 2385 10 t.n.v. AMC van Oerle Wanneer de betaling binnen is
zal de opdracht in behandeling worden genomen.
Ruilen / Retourneren
Artikelen die in opdracht gemaakt worden kunnen niet geruild of geretourneerd worden. Uw levering wordt
altijd met grote aandacht en zorg ingepakt en gecontroleerd. In het onverhoopte geval dat u desondanks een
beschadiging constateert, gelieve dit dan binnen 72 uur na ontvangst aan ons te melden per email aan
info@muurdingen.nl ( begeleid door relevante foto’s). Retour zenden alleen na email overleg met een akkoord
van Muurdingen.nl.
Afbeeldingen
Alle foto`s en afbeeldingen zijn eigendom van Muurdingen.nl. De afbeeldingen mogen niet zondertoestemming
gekopieerd of voor andere doeleinden gebruikt worden. Wij maken gebruik van een professionele printer maar
er kunnen altijd kleurafwijkingen optreden tussen uw aangeleverde bestand/foto en het geleverde artikel.
Aansprakelijkheid
Muurdingen.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen
ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke
omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie
door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en
storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen,
overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer nalatigheden van leveranciers van Muurdingen.nl.

