ANGELINA
BE CREATIVE

De leveringstermijn begint op de dag dat uw betaling op onze bankrekening staat bijgeschreven.
In de meeste gevallen is de levering 1 à 2 werkdagen na de betaling. We proberen altijd zo snel mogelijk te
leveren.
Wanneer wij uit voorraad leveren, wordt de bestelling zodra de betaling binnen is dezelfde dag verstuurd
via Post NL. Pakketten die niet door de brievenbus kunnen krijgen een Track & Tracé code, hiermee kunt u uw
bestelling volgen via de site van Post NL.
Post NL levert geen pakketten af aan een postbus, daarom vragen wij een regulier afleveradres.
Alle prijzen zijn in euro's en inclusief btw, wijzigingen voorbehouden. Voor het retour zenden van goederen
dient u per e-mail contact met ons op te nemen en de e-mail bevestiging van Angelinadebruin.nl af te
wachten, dit ter eventuele goedkeuring van uw verzoek. Een zending wordt alleen retour genomen mits het
artikel in nieuwe staat verkeert en voorzien is van de originele verpakking. De verzendkosten komen voor
rekening van de consument..
Je kunt bij ons betalen op de volgende manieren:
Vooraf overmaken of via een Tikkie.
Je kunt er voor kiezen om het bedrag van jouw bestelling zelf over te maken aan angelinadebruin.nl Als je
voor deze optie kiest ontvang je in de bevestiging de bankgegevens van Angelinadebruin.nl (IBAN: NL17
INGB0657138436) Zodra de betaling binnen is wordt de bestelling verzonden.
Met Tikkie betaal je makkelijk en snel via WhatsApp, messenger, sms en QR-code. Je ontvangt een
betalingsverzoek. In dit verzoek staat waarvoor jij geld overmaakt, het bedrag, een link en een datum tot
wanneer het betaalverzoek geldig is. Wanneer je op de link in het bericht klikt, zie je het openstaande bedrag
en kun je het geld direct via iDEAL overmaken. Hiervoor worden geen transactiekosten berekend. Zodra we
de betaling hebben ontvangen, wordt de bestelling verzonden.
De verzendingen via Post NL. worden berekend op basis van gewicht. We proberen de verzendkosten zo
laag mogelijk te houden.
Verzendkosten NL: brievenbuspakket 0-2 kg 4,00 euro / pakket 0-10 kg 7,50 euro / pakket 10-30
kg 13,70 euro
Verzendkosten België : pakket 0-2 kg 13,35 euro/ pakket 2-5 kg 20,50 euro / pakket 5-10 kg 26,00 euro /
pakket 10-30 kg 35,00 euro / pakket 20-30 kg 46,00 euro

