Algemene leveringsvoorwaarden.
Bdsmstuff.nl
Sint Hubertusstraat 13
5827BK Vortum-Mullem
Nederland
Wij kennen twee soorten producten:
A. Producten op voorraad direct leverbaar.
B. Producten niet op voorraad deze worden speciaal voor U geproduceerd.
Wij hebben vier categorieën voor levering:
1. Levering via een postpakket.
2. Levering via koerier.
3. Levering door bdsmstuff.nl persoonlijk.
4. U komt Uw bestelling zelf ophalen.
A. 1. Producten die op voorraad zijn dienen in het vooruit betaald te worden via bank
overschrijving dan wel via paypal.
2. Indien U de bestelling zelf komt afhalen dient U direct á contant of met pin te betalen.
3. Deze producten worden ten alle tijden via postpakket, koerier bezorgt of door U zelf
afgehaald.
B. 1. Producten die niet op voorraad zijn worden speciaal voor U geproduceerd hiervoor dient
U een opdrachtbevestiging te tekenen en een aanbetaling te doen van 50%, deze 50% zijn
de materiaal kosten die nodig zijn om Uw product te produceren.
2. Uw bestelling gaat in productie op het moment dat bdsmstuff.nl Uw opdrachtbevestiging
en aanbetaling heeft ontvangen.
3. De datum voor levering is de afgesproken tijd die nodig is voor de productie van Uw
bestelling deze gaat in op de dag dat bdsmstuff.nl zowel de opdrachtbevestiging en Uw
aanbetaling heeft ontvangen.
4, De aanbetaling kan voldaan worden op de volgende wijze á contant, paypal, per bank
overschrijving of via pin betaling.
5, Het restant bedrag dient indien levering via een postpakket dan wel via koerier geschied
minimaal één dag voor verzending via de geldende betalingsmogelijkheden te zijn voldaan.
6, Indien U zelf Uw bestelling komt afhalen bij bdsmstuff.nl of dat bdsmstuff.nl Uw bestelling
komt afleveren dient U het restant bedrag á contant of per pin betaling ter plaatse te
voldoen.
Annuleren bestelling / opdracht:
U heeft ten alle tijden het recht Uw bestelling dan wel opdracht te annuleren, let wel voor sommige
producten bent U bij het annuleren kosten verschuldigd.
Het annuleren van producten die op voorraad zijn kan ten alle tijden zonder kosten mits deze nog
niet zijn verzonden, indien deze reeds zijn verzonden bent U indien bdsmstuuf.nl het product in
ongeopende verpakking en in goede staat terug ontvangt alleen de verzendkosten verschuldigd.
Het annuleren van bestelling dan wel opdrachten die speciaal voor U worden geproduceerd is ten
alle tijden mogelijk, hiervoor geld wel dat U geen terug betaling krijgt van Uw aanbetaling hierop is
één uitzondering van kracht.
Uitzondering op het terug betalen van Uw aanbetaling indien het speciaal voor U geproduceerde
product binnen zes maanden na de afgesproken leveringsdatum aan een derde partij als nog word
verkocht krijgt U 75% van Uw aanbetaling als nog terug betaald door bdsmstuff.nl.
Terug sturen dan wel omruilen van Uw bestelling:

Indien U een bestelling of product wilt terug sturen is dat alleen mogelijk als de originele verpakking
ongeopend is.
In verband met de hygiëne is het niet mogelijk om producten waar van de verpakking is geopend of
het product reeds is gebruikt terug te sturen dan wel om te ruilen.
Het terug sturen van producten voor garantie of reparatie is ten alle tijden mogelijk.
Aansprakelijkheid :
Bdsmstuff.nl is nooit of te nimmer aansprakelijk voor schade aan producten of personen dan wel
overige zaken door gebruik van de door U aangeschafte producten bij bdsmstuff.nl
Alle door U bestelde producten blijven eigendom van bdsmstuff.nl zolang er geen volledige betaling
door bdsmstuff.nl van U voor de bestelde producten is ontvangen.
Bdsmstuff.nl is ten alle tijden gemachtigd om zonder tussenkomst van derde producten terug te
halen waarvoor geen volledige betaling door bdsmstuff.nl is ontvangen.
Eventuele eerder gedane betalingen worden niet terug betaald bij het uitblijven van gehele
betalingen van de door U bestelde producten, indien deze wegens het uitblijven van betaling door
bdsmstuff.nl worden terug gehaald.

