
 

De kleine lettertjes. Groot geschreven.  

Best veel tekst, zodat duidelijk is wat we van elkaar kunnen verwachten.  

Deze voorwaarden zijn afkomstig van en van toepassing op bestellingen die geplaatst zijn bij:  

Danndeelion, Sandy Ederveen 

Gevestigd te: Heerderweg 42 | 6224 LE Maastricht 

Telefoonnummer: 06 15 57 40 06 

E-mail: info@danndeelion.nl 

www.danndeelion.nl 

IBAN NL87 SNSB 0937 9603 65 

Btw-nr NL002179677B66 

KvK 66304598 

 

 

Door het plaatsen van een bestelling gaat de koper akkoord met de algemene voorwaarden. 

Alle aanbiedingen en/of offertes van Danndeelion zijn vrijblijvend, tenzij door Danndeelion 
schriftelijke anders is aangegeven. 
Alle prijzen zijn in Euro en inclusief BTW. 
 

Bestel je iets in de webshop?   

• Ik stuur jouw bestelling op nadat de betaling succesvol is voldaan.  

Verzenden doe ik op donderdag. In de meeste gevallen zijn de verzendkosten € 4,50 

(adressen binnen Nederland) tenzij anders staat aangegeven bij de bestelling.  

Verzendingen verstuur ik zonder track & trace.  

Heb je na vijf werkdagen nog niets ontvangen? Of is een product beschadigd?  

Laat het me weten via e-mail en ik stuur jou een nieuw product toe (zolang de voorraad 

strekt). Komt jouw product alsnog aan, stuur je het dan retour? Dat is lief!  

 

• Is een artikel onverhoopt niet (meer) op voorraad nadat je je bestelling hebt geplaatst, dan 

neem ik contact met je op. Kun je wachten op nieuwe producten of wil je liever jouw bestelling 

annuleren? Dat mag jij beslissen. Natuurlijk zorg ik ervoor dat het product snel weer op 

voorraad is, tenzij anders aangegeven staat in de webshop.  

 

• Heb je je bedacht?  

Stuur dan binnen veertien dagen na ontvangst je bestelling onbeschadigd retour. De prijs van 

de bestelling (minus de verzendkosten) stort ik binnen vijf werkdagen terug op je rekening. 

Retourkosten zijn voor jouw rekening.  

Niets van de concepten en teksten op of in de producten mag overgenomen of gekopieerd worden. 

De teksten en concepten mogen niet commercieel gebruikt worden zoals voor verkoop. Ook niet voor 

ondernemers en organisaties om in hun interne of externe communicatie te gebruiken.  

In het algemeen gelden deze voorwaarden voor particulieren en consumenten die voor niet-

commerciële doeleinden bestellen.  

Voor resellers, ondernemers en bedrijven gelden andere voorwaarden en prijzen.  

 


