Leveringsvoorwaarden per januari 2010
Herroepingsrecht
In Nederland geldt een wettelijk vastgestelde zicht
termijn van zeven werkdagen. Binnen deze termijn
kunt u de bestelling zonder opgave van redenen
annuleren. Dit kunt u schriftelijk doen door een
e-mailbericht naar info@mvbags.nl te sturen of
de producten binnen de gestelde termijn retour te
zenden aan MVbags
Anna Paulownastraat 3a
9725 JP Groningen
Zorg ervoor dat het pakket voldoende is gefrankeerd
om strafport te voorkomen. De portokosten worden
vergoed en per omgaande aan u overgemaakt.
Mochten de producten beschadigd of gebruikt zijn,
dan wordt u daarvoor een wettelijk vastgesteld
bedrag in rekening gebracht. U kunt dit voorkomen
indien u de producten uitsluitend test zoals u dat in
een winkel zou doen; ongebruikt en in de originele
verpakking retourneert.
De kosten van de retourzending zijn voor onze
rekening indien u voor meer dan € 125,- hebt
besteld.
Garantiebepaling en ruiling
De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk
recht, waarbij wij in geval van gebreken de
producten desgewenst eerst omruilen of repareren.
Als een product niet kan worden gerepareerd of als
het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont,
kunt u de producten retourneren tegen restitutie van
het volledige aankoopbedrag. Het is ook mogelijk
dat u de producten behoudt en een gedeelte van
het aankoopbedrag retour ontvangt. Raadpleeg de
documentatie bij het product.
Levertijd
De bestelling krijgt u, als de artikelen op voorraad
zijn, in 3-6 werkdagen geleverd. Indien een besteld
artikel niet direct uit voorraad leverbaar is, wordt u
geïnformeerd over de te verwachten levertermijn.

Verzend- en verzekeringskosten
MVbags berekent geen verzendkosten voor
bestellingen die in Nederland worden bezorgd.
Bestellingen kunnen alleen op een straatadres
worden afgeleverd. Geef daarom bij uw bestelling
altijd een straatadres op.
Over bezorging buiten Nederland neemt MVbags
eerst contact met de afnemer op.
Prijzen
Alle aangegeven prijzen zijn in euro. De verkoop
van het product aan particulieren is inclusief btw.
Tot standkoming van de overeenkomst
Alle bestellingen/aankopen via internet, website
of email zijn rechtsgeldig. Nadat de bestelling is
verzonden, ontvangt u een bevestigingsbericht. De
koopovereenkomst is tot stand gekomen zodra wij de
levering bevestigen en/of de producten leveren.
Toepasselijk recht
Bij overeenkomst met zakelijke klanten, rechts
personen van het openbaar recht of publiekrechtelijk
bijzonder vermogen, zijn alle juridische geschillen
die voortkomen uit deze zakelijke relatie, met in
begrip van geschillen over wisselkoersen en
cheques, onderworpen aan de jurisdictie van de
rechtbank in de plaats waar de verkoper is gevestigd.
Aanbieder
MVbags, Anna Paulownastraat 3a
9725 JP Groningen
Naam eigenaar: M. Vroom
Beveiligingsverklaring
Wij zullen met alle privacygevoelige informatie
zorgvuldig omgaan en gebruiken uw gegevens
uitsluitend voor het afhandelen van uw bestelling.
Op geen enkele wijze zal informatie aan derden
worden afgegeven, mits u ons hiervoor schriftelijk
toestemming heeft gegeven.
Alle klantgegevens worden met inachtneming
van de bepalingen van de Wet Bescherming
Persoonsgegevens (WBP) door ons opgeslagen en
verwerkt.

