ORDERING AND PAYING
Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten die je bij ons koopt. Om je
bestelling af te kunnen ronden, dien je ze altijd eerst te accepteren. Dit gebeurt in het bestelproces.

Over SIZZ
SIZZ
Antwerpsestraatweg 316
4624 JL Bergen op Zoom
Telefoon: 06-57578278
E-mail:
Facebook:
Twitter:

info@sizz.nu
SIZZ
@sizz_nu

KvK: 57327599
BTW: NL1471.99.530.B.03
IBAN: NL20INGB0002707318
T.N.V.: R. Sebregts
Bestellen en betalen
Na je bestelling (die je kunt plaatsen door bij het desbetreffende product op de knop 'bestellen' te drukken, de
koffer van de winkel-mini gaat daarna open), kun je betalen door het bedrag over te maken op IBAN:
NL20INGB0002707318 tnv R. Sebregts in Bergen op Zoom. Vermeld bij deze laatste optie wel altijd het
bestelnummer dat je van ons ontvangt erbij!
Heb je onverhoopt een foutje gemaakt of klopt er iets niet in de bestelbevestiging die je van ons krijgt? Laat het
ons dan zo snel mogelijk weten via e-mail of telefoon.

Onze prijzen
Alle prijzen op onze website zijn in euro's en inclusief BTW (21%), tariefwijzigingen voorbehouden.
Prijswijzigingen hebben geen invloed op lopende orders. De verzendkosten zijn exclusief (zie voor meer
informatie hieronder).

Verzendkosten
Binnen Nederland bedragen de prijzen voor het verzenden van onze accessoires (kettingen en armbanden) €
3,95 en die voor een tas € 6,95. Alle producten worden per gewone post naar je verstuurd, uiteraard mooi
verpakt in vloeipapier en een sieradentasje van SIZZ. Voor verzending naar het buitenland worden extra kosten
in rekening gebracht.
De levertijd
Ons streven is je bestelling (na ontvangst van je betaling) binnen drie werkdagen naar je op te sturen. Als een
product niet meer op voorraad is, kan de levertijd iets langer zijn. Natuurlijk laten we je dit dan horen. Mocht het
zo zijn dat je bestelling niet meer te leveren is, dan heb je het recht je koop te ontbinden. SIZZ heeft dit recht
ook.

Niet tevreden?
Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Je bestelling kun je, mits onbeschadigd en in de originele verpakking,
binnen 14 dagen naar ons terugsturen (de bijbehorende verzendkosten zijn voor je eigen rekening). Binnen twee
weken wordt het aankoopbedrag dan naar je teruggestort. Let wel: elk artikel is uniek en omdat er
natuurproducten als halfedelsteen, leer en hout worden gebruikt, kan het zo zijn dat je bestelling iets afwijkt van
de foto's op onze website.
In het geval van een onjuiste of beschadigde levering dien je dit aan ons te laten weten binnen twee dagen na
ontvangst. Nadat je het desbetreffende product aan ons hebt teruggestuurd, kunnen we je een nieuw exemplaar
opsturen.

Privacy
Wanneer je een bestelling bij ons plaatst, vragen we je om je naam, leveradres, telefoonnummer en emailadres. Deze gegevens verstrekken we niet aan derden. Andere informatie (bijvoorbeeld verkregen via ons
e-mailadres), gebruiken wij uitsluitend om de inhoud van deze website te verbeteren.

Eigendomsrechten
Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op onze producten dienen geheel en
onvoorwaardelijk te worden gerespecteerd. Teksten, logo's en beeldmaterialen van deze website mogen zonder
onze schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, gepubliceerd of op een andere manier gebruikt worden.
Zij zijn eigendom van SIZZ.

Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van SIZZ en onze producten voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect en
aan personen of derden bijvoorbeeld, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Net zoals schade die voortkomt uit het
gebruik van onze producten.

Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben en op de algemene voorwaarden zelf is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe
bevoegde rechter in Nederland.

