VOORWAARDEN BEZORGEN TOYSRESTYLED (BINNEN NEDERLAND)
1. ToysRestyled plant, afhankelijk van de behoefte, ten minste één bezorgrit per maand.
2. Deze rit zal in ieder geval gepland staan op iedere laatste Zaterdag van de maand.
3. Bij grotere interesse zal de optie voor nog een rit worden bekeken. Ook hier bepaald
ToysRestyled wanneer deze rit zal worden gereden.
4. Heeft u de bestelling toch eerder nodig dan het eerstvolgende bezorgmoment? Dan zal
de bestelling zelf moeten worden afgehaald op onze locatie. Het adres hiervan is
Zonneoordlaan 7a te Ede, Gelderland.
5. We kunnen helaas geen rekening houden met persoonlijke voorkeur. Zodra de route is
gepland laten wij weten wat de verwachte bezorgtijd is op de dag van leveren.
6. U dient er zelf zorg voor te dragen dat er iemand aanwezig is om de bestelling in
ontvangst te nemen.
7. Indien er niemand aanwezig is op het moment van leveren zal de bestelling weer mee
retour worden genomen. Betaalde bezorgkosten worden dan niet gecrediteerd.
8. Wilt u de bestelling op een later moment alsnog bezorgd krijgen? Dan dienen de
bezorgkosten opnieuw te worden voldaan.
9. De kosten bedragen €0,40 cent per kilometer. Voorbeeld: Indien de afstand (retour) 120
kilometer bedraagt zijn de kosten als volgt: 120 x €0,40 = €48,00
10. ToysRestyled hanteert een maximum van €100,00 voor een bezorging. Voorbeeld:
Indien de afstand (retour) 360 kilometer bedraagt zijn de kosten volgens bovenstaande
berekening als volgt: 360 x €0,40 = €144,00. ToysRestyled rekent dan een bedrag van
€100,00.
11. Bij bestellingen vanaf €295,00 hanteert ToysRestyled een maximum van €75,00 voor het
bezorgen.
12. Om het aantal kilometers te bepalen gebruiken wij de ANWB Routeplanner op basis
van de snelste route.
13. De bezorgkosten zullen vooraf kenbaar worden gemaakt.
14. De bezorgkosten dienen tegelijk met de betaling van de bestelling(en) te worden
voldaan. Een overzicht van de kosten zullen samen met het betaalverzoek per mail
worden toegestuurd.
15. ToysRestyled kiest er bewust voor bestellingen niet te verzenden. Wij vertrouwen er
simpelweg niet op dat uw bestelling via deze weg op nette wijze zal worden vervoerd en
zonder beschadigingen bij u zal worden bezorgd.

