
 
 

Algemene voorwaarden RVS-armbandenshop.nl 

Op deze pagina vindt u de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden alsmede 

het privacy beleid van RVS-Armbandenshop. 

 

1. Algemeen 

1.1 Identiteit ondernemer: RVS-Armbandenshop 

    Vestigingsplaats: Emmaweg 6, 2042 NV Zandvoort 

    emailadres: rvs-armbandenshop@ziggo.nl 

    KVK: 58088784 

    BTWnr: NL186368367B01 

1.2 Op al onze leveringen en diensten zijn de volgende verkoop-, leverings- en 

betalingsvoorwaarden van toepassing. 

1.3 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop 

deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend 

Nederlands recht van toepassing. 

 

2. Prijzen 

Alle prijzen zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. 

In een enkel geval kan het voorkomen dat de prijs inclusief verzendkosten is. 

Dit wordt dan in de tekst bij het artikel vermeld. 

 

3. Verzendkosten 

3.1 Voor verzending van alle artikelen brengt RVS-Armbandenshop portokosten in rekening. 

3.2 De hoogte van de verzendkosten bedragen in Nederland, ongeacht het aantal artikelen, 

2,95 euro (per 1 jan. 2014). 

3.3 RVS-Armbandenshop is niet aansprakelijk voor beschadigde of zoekgeraakte 

brievenbuspostpakjes. Indien u uw risico wilt uitsluiten dient u te kiezen voor de 

aangetekende verzending, verzendkosten voor aangetekende en verzekerde zendingen 

bedragen 7,95 euro (per 1 jan. 2014) 

3.4 Bij verzending van bestellingen boven 35 euro brengt RVS-Armbandenshop geen 

portokosten in rekening en versturen wij via de reguliere service van Post.nl. Wilt u uw gratis 

verzending echter aangetekend en verzekerd verzenden dan dient u dit bij uw bestelling aan te 

geven en de toeslag van 5,50 euro toe te voegen aan uw bestelling. 

 

4. Betaling 

4.1 Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht 

van uw bestelling en de totale kosten, inclusief verzendkosten. 

4.2 Elke bestelling wordt pas geleverd na betaling via overschrijving vooraf van een bank- of 

girorekening. De betaling dient volledig binnen 5 werkdagen na de besteldatum te zijn 

voldaan, waarna de bestelling zal worden verzonden. Gedurende deze dagen reserveert RVS-

Armbandenshop de bestelde artikelen voor u. Mocht RVS-Armbandenshop de betaling na 

afloop van deze termijn niet hebben ontvangen, dan worden de artikelen weer vrijgegeven 

voor de verkoop. 



 
 

 

 

5. Levering 

5.1 Wij streven om alle artikelen binnen 48 uur, na ontvangst van de betaling, aan te bieden 

bij PostNL. PostNL bezorgt in de regel de volgende dag, mits het afleveradres binnen 

Nederland is. Het kan voorkomen dat een pakket een dag later bij u wordt aangeboden. 

5.2 Alle artikelen zijn uit voorraad leverbaar. Mocht het echter voorkomen dat een artikel 

tijdelijk niet op voorraad is dan wordt u hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht. 

 

6. Retourneren 

6.1 Artikelen worden niet op zicht geleverd. 

6.2 RVS-Armbandenshop doet er alles aan om u een perfect product te leveren, wij 

controleren vóór verzending al onze artikelen Indien uw bestelling beschadigd is tijdens het 

verzenden neem dan contact met ons op. 

6.3 Stuur nooit een pakket ongefrankeerd retour naar ons op, deze kosten nemen wij niet voor 

onze rekening. 

6.4 Artikelen die speciaal besteld moeten worden of aanbiedingen kunnen niet worden 

geretourneerd. 

6.5 Binnen 7 dagen na ontvangst kan de bestelling worden geannuleerd. De afnemer dient 

binnen de gestelde termijn een e-mail te sturen naar rvs-armbandenshop@ziggo.nl. 

Hierna stuurt de afnemer de bestelling, mits ongebruikt en in originele verpakking binnen 3 

dagen AANGETEKEND retour. Zorg er altijd voor dat de bestelling goed is verpakt, en niet 

kan beschadigen tijdens transport. 

De afnemer is verplicht om voor de kosten van de retourzending zorg te dragen. Als rvs-

armbandenshop de geannuleerde bestelling goed en in nieuwstaat heeft ontvangen, dan 

ontvangt de afnemer het betaalde bedrag onder aftrek van verzend- en administratie kosten 

terug op het bij de rvs-armbandenshop bekende rekening nummer binnen 30 dagen.  

6.6 Bij producten die geretourneerd worden en die gratis door RVS-Armbandenshop zijn 

verzonden zullen wij € 5,00 verpakkings -en verzendkosten verrekenen met het totaalbedrag 

van de bestelling. 

Als een artikel wordt geruild dan rekenen wij € 3,00 voor de nieuwe verpakkings- en 

verzendkosten.  

 

7. Aansprakelijkheid 

7.1 RVS-Armbandenshop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel 

lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of 

verkeerd gebruik van de door RVS-Armbandenshop verkochte producten. 

7.2 De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. RVS-

Armbandenshop kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig 

is. RVS-Armbandenshop is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige 

informatie op haar website. 

7.3 RVS-Armbandenshop is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor 

onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich 

dit voordoet dan zal de prijs door RVS-Armbandenshop zo spoedig mogelijk worden 

aangepast. 

 



 
 

7.4 RVS-Armbandenshop kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen 

ten gevolge van beeldschermkwaliteit. 

 

8. Overmacht 

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft RVS-Armbandenshop in geval 

van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, 

dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit per email 

mee te delen en zonder dat RVS-Armbandenshop gehouden is tot enige schadevergoeding, 

tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven en redelijkheid en billijkheid 

onaanvaardbaar zou zijn. 

 

9. Privacy 

Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door RVS-Armbandenshop gebruikt en zullen 

nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties 

en bezorging van de bestelling. 

 

10. Vragen / klachten 

RVS-Armbandenshop streeft naar tevreden klanten. Mocht u vragen of klachten hebben over 

de diensten en/of producten van RVS-Armbandenshop, dan wordt RVS-Armbandenshop daar 

graag per e-mail van op de hoogte gebracht. 

 

11. Copyright 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina's mag worden gekopieerd, opgeslagen 

en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van RVS-Armbandenshop. 

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het afhandelen van uw bestelling. Alle 

klantgegevens worden met inachtneming van de bepalingen van de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens (WBP) door ons opgeslagen en verwerkt. 

 


