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Verkoopsvoorwaarden

Algemeen

- De klant dient er zorg voor te dragen dat het bestelformulier juist ingevuld is
- Reclameartikel en promoties gelden niet automatisch voor nabestellingen
- Eventuele afwijkingen op de verkoopsvoorwaarden zijn slechts geldig indien DIT vooraf
schriftelijk werd overeengekomen
- De aangegeven prijzen zijn BTW inclusief.
- BTW nummer is BE 0520.941.765, Vandewalle Gerda, Rijselstraat 112, 8200
Sint-Michiels Brugge. Nummer handelsregister BE 69.089
- Wij respecteren de regelgeving i.v.m. de wet op de privacy

Bestellen
- Alle bestelde goederen worden via De Post verstuurd.( Enveloppenpost of kilopost).Voor
iedere bestelling wordt 3 euro port en behandelingskosten aangerekend. Naamlinten 1 euro
port.
- Voor iedere zending naar het buitenland gelden de officiële posttarieven.
- Bij afhaling van een bestelling ter plaatse bij Ajour,Rijselstraat 112 8200 Sint-Michiels
Brugge of op de stand tijdens een beurs worden geen portkosten aangerekend.
- Iedere bestelling krijgt een bevestiging van de bestelde goederen en het totale bedrag via
e-mail.
- Na bevestiging stort de klant het verschuldigde bedrag op rekening nr 850-8669191-91
van Vandewalle Ajour, Rijselstraat 112 8200 Sint-Michiels Brugge.Voor betalingen vanuit het
buitenland IBAN : BE 23 8508 8691 9191 BIC: SPAABE22
- Binnen de termijn van zeven werkdagen na ontvangst van de goederen heeft de klant het
recht om zonder opgave van reden aan de overeenkomst te verzaken.
- De klant meldt dit met e-mail en zal op eigen kosten de onbeschadigde goederen in de
originele verpakking terugsturen naar ajour Rijselstraat 112, 8200 Sint-Michiels.

Leveren
- De goederen worden naar de klant verstuurd nadat het verschuldigde bedrag is
overgemaakt op onze rekening Centea, 850-8869191-91 Vandewalle Ajour, Rijselstraat
112 8200 Sint-Michiels Brugge.
- Ajour is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal tijdens het transport.
- Indien de leverancier niet in staat is, om wat dan redenen ook, de bestelde goederen
binnen 8 weken te leveren mag de klant zijn bestelling gratis annuleren. Het al betaalde bedrag
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zal dan worden teruggestort.
- Goederen terugsturen kan alleen na vooraf schriftelijke toestemming en de portkosten zijn
steeds voor de koper.
- Boeken worden nooit teruggenomen.
- Klachten dienen binnen de 8 dagen gemeld te worden
- Bij geschillen is alleen de rechtbank van Brugge ( België) bevoegd.
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