
Verzend informatie Flipping Taco

GRATIS STANDAARDVERZENDING
Alle artikelen worden geleverd, worden met onze standaard verzending geleverd. vanaf het
begin vind je de levertijd voor geselecteerde landen. Per product kunnen de levertijden
variëren, dit heeft te maken met de opslag van deze producten. Producten die in eigen
opslag worden gehouden kunnen binnen 24 uur worden verzonden. Bij producten die niet in
eigen opslag zijn, bedragen de levertijd 5-15 werkdagen. Voor de levertijd van specifieke
producten kunt u contact met mij opnemen.

Alle tussentijdse termijnen zijn geschat en gaan in nadat je bestelling in behandeling is
genomen. Wij verwerken bestellingen tussen maandag en vrijdag. Wij verzenden niet in het
weekend. Houd rekening met een verwerkingstijd van 3-5 werkdagen. Houd er rekening
mee dat vertragingen kunnen worden veroorzaakt door de douane, feestdagen en
vertragingen bij het vervoersbedrijf.

VERWERKING VAN BESTELLINGEN
Je bestelling wordt binnen 3-5 werkdagen verwerkt zodra de betaling is ontvangen. De
verwerking van bestellingen kan langer duren wanneer we een groot aantal bestellingen per
dag ontvangen. Wij waarderen je geduld gedurende deze tijd!

TRACKING
U ontvangt na 3-5 werkdagen vanaf de datum van aankoop de tracking informatie.

VERZENDING PER LEVERING
Wanneer je meerdere items tegelijk bestelt, kunnen deze afzonderlijk worden verzonden
zodat je ze sneller ontvangt. In dit geval ontvang je meerdere trackingnummers.

ONJUIST ADRES & AFHALEN VAN JE BESTELLING
Houd er rekening mee dat je verantwoordelijk bent voor het verstrekken van het juiste adres
en het nauwkeurig afhalen van je bestelling bij een afhaalpunt.
Als de postbezorger je bestelling niet correct kan afleveren door een fout in het adres van je
bestelling wordt teruggestuurd naar de afzender omdat deze niet wordt opgehaald, zijn wij
niet verantwoordelijk voor de extra kosten.
Wij zullen uw bestelling opnieuw verzenden en een vergoeding vragen voor de extra
verzendkosten. Restituties voor het niet afhalen van bestellingen zijn niet mogelijk.

Als je bestelling niet is afgeleverd binnen de verwachte leverdatum van de track & trace
pagina staat, neem dan binnen 30 dagen contact met ons op zodat we alles kunnen
bekijken.


