ALGEMENE VOORWAARDEN
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden
ART. 1.1 Bezorgkosten
Tijdens het bestellen worden de verzendkosten berekend.
ART. 1.2 Leveringstermijn
Apetamin Nederland zal opgegeven aflevertijden of termijnen van uitvoering, zo nauwkeurig
mogelijk aanhouden, met als uitgangspunt dat binnen 3 tot 5 werkdagen na betaaldatum de
goederen geleverd worden. Tenzij er vertragingen zijn bij het postorderbedrijf.
ART. 1.3 Vooraf Betalen
De koper is verplicht de overeengekomen prijs vooraf te voldoen. Als je betaling binnen is word
de bestelling verstuurd.
ART. 1.4 Eigendomsvoorbehoud
Alle verkochte en afgeleverde goederen blijven eigendom van Apetamin Nederland totdat de
koper alle te zijnen lasten nog openstaande vorderingen, opeisbare en niet-opeisbare, zullen zijn
voldaan. De koper is gehouden tot terugneming op zijn kosten van gekochte en afgeleverde
goederen medewerking te verlenen, in geval hij op enigerlei wijze ten opzichte van Apetamin
Nederland in gebreke is.
ART. 1.5 Klachten en aansprakelijkheid
De koper is gehouden de goederen, diensten of werkzaamheden direct na op- of aflevering te
keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen acht dagen na het tijdstip
van aflevering van goederen en diensten c.q. oplevering van enig werk, schriftelijk bij Apetamin
Nederland te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten
ten aanzien van de afgeleverde goederen.
ART. 1.6 Herroepingsrecht en conformiteit
De koper heeft gedurende 14 dagen na ontvangst van de goederen deze zonder opgave van
redenen te retourneren. De goederen dienen ongebruikt en in de originele verpakking
geretourneerd te worden. Eventueel betaalde bedragen worden uiterlijk binnen 30 dagen na
retourontvangst van de betreffende goederen gerestitueerd. De kosten van retourzending komen
voor rekening van de koper. Bij bepaalde goederen kan, bijvoorbeeld om hygiënische redenen,
het herroepingsrecht worden uitgesloten. Dit wordt dan nadrukkelijk aangegeven. Geopende
flessen worden niet ingenomen.
ART. 1.7 Privacy
De door u verstrekte gegevens worden opgenomen in het Apetamin Nederland klantenbestand.
In dit bestand worden ook de gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van
de bestellingen, zoals bestel-, bezorg- en betalingsgegevens. Het klantenbestand wordt gebruikt
voor de uitvoering en afwikkeling van de bestellingen en voor marketingdoeleinden.
ART. 1.8 Annulering

Als een bestelling is betaald kan een bestelling niet meer worden geannuleerd.

