ALGEMENE VOORWAARDEN COLORI, KLEUR, SFEER & MEER

Artikel 1. Definities
Kortingscode: De code die u gebruikt op onze website om een korting te
krijgen op onze producten. Deze code kunt u krijgen bij een cadeaucard of
een van onze evenementen. Aan kortingscodes zit altijd een tijd gebonden.

UITVERKOOP: Artikelen waarbij op de website vermeld staat dat ze in de
uitverkoop zijn.

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: Colori, kleur, sfeer & meer
handelend onder de naam/namen: Colori & Co, Colori by Co, colori-co.nl en
Colori, kleur, sfeer & meer.
Vestigings- & bezoekadres:
Marinus Spronklaan 69
4205 CG Gorinchem
1033 SB Amsterdam
Telefoonnummer: 0031 183 62 44 64
Bereikbaar: van maandag t/m vrijdag van 9:30 uur tot 17:00 uur / zaterdag van
10.00 tot 16.00 uur
E-mailadres: info@colori-co.nl
KvK-nummer: 61510246
Btw-identificatienummer: NL024405914B02
Artikel 3. Afwijkende kleuren & maten
3.1 Colori, kleur, sfeer & meer doet er alles aan om de artikelen online zo
duidelijk mogelijk weer te geven. Er dient echter wel rekening
gehouden te worden dat afwijkingen van kleuren en maten kunnen
voor komen.
Artikel 4. Betaling
4.1 Alle bestellingen dienen vooraf binnen 5 werkdagen betaalt te
worden.

4.1.1 Wanneer Colori, kleur, sfeer & meer na 5 dagen nog geen betaling
heeft ontvangen, gaan de artikelen terug de voorraad in en annuleren
wij uw order.
U heeft ook de mogelijkheid om uw bestelling via iDeal te betalen of
vooraf over te maken.

4.2

Wij reserveren uw bestelling maximaal 5 werkdagen voor u.

Artikel 5. Cadeaubonnen
5.1 Met de unieke code op de cadeaubon kunt u de cadeaubon
verzilveren in de webshop. De unieke code dient ingevuld te worden,
bij het kopje "Kortingscode". Besteld u boven de €75,- met een
cadeaubon, dan geldt uiteraard ook de voorwaarde gratis verzending.
Artikel 6. Copyright
6.1 Niets van deze site (foto`s, teksten, e.d.) mag zonder schriftelijke
toestemming vooraf van Colori, kleur, sfeer & meer gebruikt worden.
Waneer u wel onze foto’s, teksten e.d. gebruikt worden er kosten in
rekening gebracht.
Artikel 7. Formulier herroeping
Zie het formulier kunt u vinden onder het kopje ‘Informatie’ op de
pagina van de algemene voorwaarden.

7.1

U wordt verzocht geen artikelen onder rembours retour te zenden,
retourzendingen onder rembours zullen derhalve ook niet worden
geaccepteerd.

7.2

Indien het teruggestuurde artikel voldoet aan de gestelde
voorwaarden krijgt u het aankoopbedrag van het betreffende artikel
retour. In het laatste geval zal het bedrag binnen 5 werkdagen
worden terugbetaald op de rekening van herkomst.

7.3

Indien er sprake was van gratis verzending i.v.m. een bestelling
boven € 75,00 en er worden artikelen geretourneerd, waardoor het
nieuwe order bedrag lager uitkomt dan € 75,00, dan worden er
alsnog verzendkosten berekend. Deze verzendkosten worden in
mindering gebracht op het te crediteren bedrag.

7.4

Artikelen die speciaal op verzoek zijn gemaakt of besteld kunnen niet
geruild of geretourneerd worden. UITVERKOOP artikelen nemen wij
niet retour.

Artikel 8 Ruilen
8.1 Gebruik hiervoor de retourprocedure op onze website (Artikel 5).
Indien aan alle voorwaarden voldaan wordt ontvangt u het
aankoopbedrag van het te ruilen product retour op de rekening van
herkomst. De bestelling van het nieuwe product geldt als een nieuwe
bestelling; verzendkosten worden opnieuw in rekening gebracht.

8.1.1 Het bedrag binnen 5 werkdagen worden terugbetaald op de rekening
van herkomst.

8.2

Indien er sprake was van gratis verzending i.v.m. een bestelling
boven € 75,00 en er worden artikelen geretourneerd, waardoor het
nieuwe order bedrag lager uitkomt dan € 75,00, dan worden er
alsnog verzendkosten berekend. Deze verzendkosten worden in
mindering gebracht op het te crediteren bedrag.

8.3

Artikelen die speciaal op verzoek zijn gemaakt of besteld kunnen niet
geruild of geretourneerd worden ook vragen wij een aanbetaling
vooraf als wij op uw verzoek iets laten maken of bestellen.

8.4

UITVERKOOP artikelen nemen wij niet retour.

Artikel 9. Overig
9.1 Schade of breuk
In het geval van schade op breuk tijdens het transport, meld
deze schade dan binnen 12 uur na ontvangst. Dit doet u door middel
van het sturen van een mail met daarin o.a. foto's van de
schade. Doet u het na die tijd, dan kunnen wij de schade niet meer
vergoeden.

9.2

Wijzigingsrecht
Colori, kleur, sfeer & meer heeft ten alle tijde het recht om wijzigingen
aan te brengen in de Algemene Voorwaarden.

