Verkoopvoorwaarden
Wat tof dat je iets bij ons zou willen kopen! Hierdoor kunnen we
onze doelen blijven steunen! Met deze paar kleine regels proberen
we uw koopgemak zo makkelijk mogelijk te houden
• Er is geen mogelijkheid tot het reserveren van goederen;

• Er is geen mogelijkheid tot aanbetalen van goederen;

• Gekochte items dienen uiterlijk 8 dagen na aankoop te worden
opgehaald in de winkel. Na 8 dagen worden de artikelen weer ten
verkoop aangeboden;

• Aannemelijk foutief geprijsde artikelen worden niet verkocht;
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Bezorgvoorwaarden
Wilt u iets bij ons kopen maar heeft u zelf geen vervoer? Wist u dat
we deze ook bij u thuis kunnen bezorgen?
Hoe lang duurt het voordat ik mijn gekochte spullen bij jullie thuis heb?
Doorgaans kunnen we binnen 2 à 3 werkdagen al bij u zijn om uw spullen te bezorgen,
slechts incidenteel (tijdens drukke periodes) kan het zijn dat de wachttijd langer dan 5
werkdagen bedraagt. Wanneer we een afspraak hebben gemaakt, kunt u er uiteraard altijd
vanuit gaan dat we langskomen. U krijgt hier altijd een bezorgformulier van.

Aanvullende voorwaarden
•

Het volledige aankoopbedrag inclusief de transportkosten moeten worden voldaan
voordat er een afspraak ter bezorging kan worden gemaakt;

•

Goederen worden geleverd tot na de eerste drempel op de begane grond. Bij
levering in een flatgebouw met werkende lift zal bezorging, indien de goederen in de
lift passen, plaatsvinden na de eerste drempel van het appartement;

•

Na de eerste drempel vervalt de garantie en is het verder verplaatsen van de
goederen voor risico van de ontvanger;

•

Het eventueel demonteren van goederen kan uitsluitend op eigen gelegenheid.
Wanneer de ontvanger ervoor kiest om de goederen te demonteren kan Karoesell
niet aansprakelijk gehouden worden voor eventuele schade;

•

Als de goederen op het afgesproken dagdeel niet in ontvangst genomen kunnen
worden, kan er een nieuwe afspraak worden gemaakt. Er zullen dan opnieuw
transportkosten in rekening worden gebracht;

•

Indien u bij de levering van goederen meteen goederen wilt aanbieden die bij u
moeten worden opgehaald, dan dient dit bij het maken van de bezorgafspraak
bekend te zijn. Onze medewerkers die de goederen leveren beslissen ter plekke
(afhankelijk van de staat van de aangeboden goederen) of deze wel of niet worden
meegenomen.
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