ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze verkopen en
transacties. Bij aankoop gaar de koper akkoord met de algemene
voorwaarden van Toen naar Nu.
Als de koper verwijst naar zijn/haar voorwaarden zijn die voorwaarden
niet van toepassing. Tenzij hiermee uitdrukkelijk en schriftelijk door
Toen naar Nu toestemming is gegeven.

1. Algemeen
1.1. Op al onze artikelen zijn de volgende levering en betalingscondities
van toepassing.
1.2. Reserveren van artikelen kan voor maximaal 7 dagen. Indien na
deze termijn geen betaling is ontvangen wordt de reservering van het
artikel ongedaan gemaakt. Het artikel wordt dan weer in de verkoop
geplaats.
1.3. De verkoop van een artikel komt tot stand na het plaatsen van een
bestelling, een bezichtiging en goedkeuren van het artikel.
1.4. Kleurafwijkingen kunnen niet uitgesloten worden.

2. Prijs
2.1. Alle prijzen staan vermeld in euro`s.
2.2. Toen naar Nu is niet verantwoordelijk voor tik-zet en drukfouten
waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden
gecommuniceerd. Indien dit zich voordoet zal de prijs worden
aangepast.

3. Betaling
3.1. Na een bestelling, neemt Toen naar Nu via e-mail contact met u
op betreft een afspraak voor aflevering of ophalen. Bij het afhalen kunt
u contant betalen . Bij afleveren kunt u vooraf betaling via een
overschrijving of telebankieren. Toen naar Nu zal u contacten betreft
betalingsgegevens en andere benodigde informatie.

3.2. Indien u heeft gekozen voor verzending per post (indien mogelijk)
dient u eerst de betaling over te maken. Toen naar Nu zal u contacten
betreft betalingsgegevens en andere benodigde informatie.
3.3. Omdat onze artikelen marge artikelen zijn , krijgt u geen (btw)
bon.

4. Bezorgen en/of verzenden
4.1. De bezorgkosten zijn een bedrag, welke bestaan uit verzendkosten
en administratiekosten.
4.2. Verzending van artikelen welke via Post.nl komen, zijn geheel op
kosten en eigen risico van de koper.

5. Annuleren
5.1. Iedere bestelling kan binnen 7 dagen na orderdatum uitsluitend
via e-mail worden geannuleerd.
5.2. De verkoper kan zonder opgaaf van reden een order annuleren of
een koper weigeren.
5.3. Indien de koper niet binnen 7 dagen de bestelling annuleert, is de
koper verplicht te betalen. De verkoper is gerechtigd reserveringskosten
aan de koper door te berekenen, indien de bestelling na 7 dagen
geannuleerd wordt of niet voldaan wordt.

6. Levering
6.1. Alle artikelen worden geleverd op een datum in overleg met de
koper.
6.2. De maximale levertijd is echter 30 dagen na ontvangst van de
betaling.
6.3. Indien artikelen onverhoopt niet leverbaar zijn, zal dit per e-mail
medegedeeld worden. De koper heeft de mogelijkheid om de order te
annuleren, of een vervangend artikel te bestellen, voor het gelijke
orderbedrag.
6.4. De verzending geschiedt volgens de algemene voorwaarden
(algemene voorwaarden goederenvervoer) van Post.nl. Deze zijn te
lezen op Post.nl

6.5. Laten bezorgen door Toen naar Nu is ook mogelijk. De kosten
hiervoor zijn €1,00 per kilometer met een maximum van 100 kilometer
vanaf Lieshout.

7. Herroepingsrecht
7.1. Na ontvangst van de door de koper op afstand bestelde artikelen,
heeft de koper het recht de artikelen binnen 14 werkdagen na de
verzenddatum, retour te zenden op eigen kosten. Dit is alleen mogelijk
als koper hier voorafgaand via e-mail melding van heeft gemaakt. De
koper dient ervoor te zorgen dat de retourzending hetzelfde dient
ingepakt te worden , zoals de koper het ontvangen heeft. Als de
retourzending in goede orde door de verkoper wordt ontvangen, dan
zal het orderbedrag binnen 10 werkdagen teruggestort worden (
exclusief verzendkosten) op de bank/giro rekening van de koper.
7.2. Dit recht is niet van toepassing indien :
* De koper zelf heeft getracht een gebrek te herstellen.
* Het artikel beschadigd is.
* De koper is zelf verantwoordelijk voor het retourneren. Toen naar Nu
gaat ervan uit dat de koper de zending op dezelfde wijze retourneert,
en waar nodig verzekert verstuurt.

8. Aansprakelijkheid
8.1. Toen naar Nu is niet aansprakelijk voor enige schade direct of
indirect, die na of tijdens de levering, door welke oorzaak dan ook
ontstaan is aan de koper, aan zaken van de koper, aan koper of zijn
gezinsleden, aan derden of aan zaken van derden.
8.2. In het bijzonder is de verkoper nooit aansprakelijk voor het verloren
gaan of beschadigen van verzonden artikelen. Indien vast komt te
staan dat de verkoper toch aansprakelijk zou zijn voor enige schade,
dan is de aansprakelijkheid gemaximeerd tot het orderbedrag van de
bestelling en nooit meer dan € 500,00,- in totaal.
8.3. Toen naar Nu is niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid van de
website en voor technische of elektronische fouten van de online
aanbiedingen.

9. Garantie
9.1. Al onze artikelen zijn oud en hebben daardoor al een hele
geschiedenis achter de rug. Daarom wordt er op onze artikelen geen
garantie gegeven en kunnen ze niet retour gebracht worden.

10. Privacy
10.1. Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Toen naar Nu
gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld,
mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van
bestellingen.

