
Leveringsvoorwaarden: 
   
1. Uw betaling dient voorafgaande aan de koop te worden voldaan. Dit geschiedt middels het RABO 

programma ‘Omnikassa’. De verwerking van uw betaling vergt tenminste tweedagen.    
2. Pas na de bevestiging van de betaling op de rekening van de ondernemer, worden de bestelde 

goederen zoveel mogelijk binnen drie dagen verzonden - m.u.v. overmacht, ziekte, vakantie en/of 
dienstreizen. Tussen de bestelling en aflevering van de goederen, bevindt zich meestal een 
termijn van maximaal vijf werkdagen.  

3. Indien de termijn van vijf werkdagen wordt overschreden, zal de ondernemer u zo spoedig 
mogelijk van deze vertraging in kennis stellen – m.u.v. overmacht, ziekte, vakantie en/of 
dienstreizen van de ondernemer.    

4. Doordat de productie in kleine series of afzonderlijke items, replica’s en/of producten plaats vindt, 
kunnen er kleine afwijkingen ontstaan tussen de op de website geplaatste foto’s van de artikelen 
en de feitelijk geleverde producten.  

5. De ondernemer houdt slechts een beperkt aantal producten op voorraad. Indien deze goederen 
niet uit voorraad leverbaar zijn, zullen deze worden besteld in Derde Wereldlanden. De lokale 
omstandigheden maken het snel (binnen 30 werkdagen) leveren van de bestelde goederen niet 
altijd mogelijk.       

6. Indien bestellingen op zich laten wachten (langer dan één week) zal de ondernemer u zo spoedig 
mogelijk van een langere wachttijd op de hoogte stellen. 

7. Indien u de eventuele wachttijd te lang vindt, dient u de ondernemer daarvan schriftelijk in kennis 
te stellen middels het herroepingsformulier (PDF). 

8. De ondernemer retourneert dan uw betaling na ontvangst van het ingevulde herroepingsformulier 
(PDF)-  m.u.v. in geval van overmacht, ziekte, vakantie en/of dienstreizen.     

9. Indien het item, de replica of het product niet aan uw wensen zou voldoen, kunt de goederen 
terugsturen op uw eigen kosten en voorzien van het ingevulde herroepingsformulier (PDF).   

10. Ingeval van retourzending worden de kosten voor verzending in mindering gebracht op 
verkoopprijs / betaling door cliënten. 

11. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de 
consument. 


