Voorwaarden
Op al onze leveringen en verkopen zijn de Hiswa voorwaarden van toepassing.
Bestellen
Via deze site kunt u uw bestelling samenstellen door te klikken op het winkelwagentje naast de artikelen. Direct na
uw bestelling ontvangt u per e-mail een bevestiging. Op deze bevestiging staat ook een uniek ordernummer.
In de meeste gevallen wordt uw artikel binnen 2 werkdagen geleverd.
Als een artikel tijdelijk is uitverkocht doen wij ons best om het, in overleg met u, zo snel mogelijk te leveren of de
koop ongedaan te maken. Eventuele betalingen worden direct teruggestort bij het ongedaan maken van de aankoop.

Verzendkosten en betaalwijze
Algemeen
Zodra u een van deze artikelen bestelt, ziet u in uw bestelformulier de eventuele verzendkosten. U kunt betalen via
iDeal, door overmaken via de bank of bij afhalen. Zo nodig geven wij de koper eerst een opgaaf van de verzendkosten
voordat de bestelling in behandeling genomen wordt.
Leveringsvoorwaarden Nederland
• Leveringen geschieden via PostNL en worden u overdag aangeboden. Mocht u niet aanwezig zijn dan kunt u de
zending eenvoudig afhalen op het postkantoor bij u in de buurt.
• Alle zendingen worden volledig verzekerd verzonden. Indien het artikel of pakket bij ontvangst beschadigd is, dient
u daarvan direct melding te maken bij ons via telefoonnummer 0515-442237. Bij zichtbare schade aan het pakket
kunt u deze direct weigeren.
Verzendkosten
Nederland
verzending onder rembours
verzending na vooruitbetaling

    Brievenbus

     Tot 10 kg.

    Tot 30 kg.

         > 30

Op aanvraag

Op aanvraag

Op aanvraag

Op aanvraag

€ 5,50

€ 15,00

€ 25,00

€ 50,00

• Alle artikelen worden geleverd onder garantie, in geval van gebreken dient u het artikel gefrankeerd te retourneren
met vermelding van de klacht en bijsluiting van (kopie-)aankoopfactuur.
Voor het retourneren van een artikel met schade houden wij de wettelijke termijn aan van zeven werkdagen
na ontvangst.
• Ongefrankeerde retourzendingen worden zonder voorafgaand overleg niet geaccepteerd.
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Leveringsvoorwaarden buitenland
• Leveringen geschieden via PostNL en in het buitenland met de samenwerkende partners van PostNL.
• Alle zendingen worden volledig verzekerd verzonden. Indien het artikel of pakket beschadigd is dient u daarvan
direct melding te maken bij ons op telefoonnummer 0031 (0)515 442237. Bij zichtbare schade aan het pakket kunt
u deze direct weigeren.
Verzendkosten naar het buitenland op aanvraag
• Alle artikelen worden geleverd onder garantie, in geval van gebreken dient u het artikel gefrankeerd te retourneren
met vermelding van de klacht en bijsluiting van (kopie-)aankoopfactuur.
Voor het retourneren van een artikel met schade houden wij de wettelijke termijn aan van zeven werkdagen
na ontvangst.
• Ongefrankeerde retourzendingen worden zonder voorafgaand overleg niet geaccepteerd.
Prijzen onder voorbehoud
Alle prijzen vermeld op de site, zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
Als op onze prijslijsten of op de orderbevestiging een prijs vermeld staat die incorrect is, behouden wij ons het recht
voor om alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. De koper kan dan de overeenkomst ontbinden door dit
schriftelijk kenbaar te maken. Gedane betalingen worden dan zo spoedig mogelijk, maar binnen 14 dagen, aan de
consument terugbetaald
Vooruitbetaling
Uw vooruitbetaling kunt u doen t.n.v. Jachtwerf Heeg B.V.
Rekening nummer:

49.45.30.936

Swift (BIC): 		

ABNANL2A

IBAN: 			

NL90ABNA0494530936

Woonplaats: 		

HEEG

Vermelding: 		

Internetbestelling + ordernummer

Niet goed, geld terug
Indien het artikel niet voldoet aan uw verwachting kunt u het binnen 14 dagen retour zenden met vermelding van
uw wensen en/of bankrekeningnummer. Artikelen dienen onbeschadigd in de originele verpakking, gefrankeerd
verzonden te worden. U kunt natuurlijk ook bij ons bedrijf in Heeg langskomen.
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