Leveringsvoorwaarden
Hobbywinkel De oude molen.nl
Molenstraat 18
5721 XM Asten
KvK Eindhoven nr: 63001748
BTW nr: NL166328339.B01
Prijzen
Alle prijzen zijn inclusief B.T.W. vermeld in euro's.
Betaling
Vooruit betalen op bankrekening nr.: NL93INGB0006144169 met IDEAL of Pay
Pal .
Ook verzenden onder rembours is mogelijk.

Order- en verzendkosten
Voor alle bestellingen vragen wij een bijdrage voor order- en verzending:
Binnen Nederland: € 4,95 Verzending buiten Nederland op aanvraag.
Levering
Na ontvangst van uw betaling worden de artikelen zo spoedig mogelijk verzonden. U
ontvangt hiervan een bevestiging.
Wijzigingen
Tussentijdse wijzigingen in prijs, model, omschrijving en voorwaarden uitdrukkelijk
voorbehouden.
Reclames
Mocht u niet tevreden zijn over de artikelen dan kunt u deze na overleg binnen 10
dagen (datum bezorging) voldoende gefrankeerd aan ons terug sturen. Het artikel
mag dan niet opengemaakt, beschadigd of gebruikt zijn. Losse garens, naalden en
stoffen nemen wij niet terug, tenzij door ons een fout is gemaakt. Na ontvangst van
uw zending storten wij direct het aankoopbedrag - orderkosten terug op uw
bankrekening.

Privacy verklaring
Gegevensbescherming
Gegevensbescherming staat bij onze organisatie hoog in het vaandel. Wij stellen een
bezoek van u aan onze site erg op prijs en vinden het belangrijk bij de verwerking van
uw persoonlijke gegevens dat deze beschermd zijn en blijven.
Werkwijze
Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen als u artikelen besteld via de onlineshop van Hobbywinkel De oude molen.nl .
Klantenbestand
De gegevens die u verstrekt worden alleen gebruikt om u te informeren over nieuws
en aanbiedingen die bij Hobbywinkel De oudemolen.nl te vinden zijn.
Online-Shop
De gegevens die u verstrekt zijn noodzakelijk om de bestelde artikelen bij u te
bezorgen.
Keuzemogelijkheid
Deelname aan bovenstaande activiteiten geschieden op vrijwillige basis. U kunt zich
dus op ieder moment d.m.v. een voldoende gefrankeerde brief als vaste klant laten
uitschrijven. Uw gegevens worden dan per direct verwijderd.
Postadres
Hobbywinkel De oude molen.nl
Molenstraat 18
5721 XM Asten/Nederland
Bedankt voor uw bezoek aan onze website en graag tot een volgende keer!

