Verzend- & betalingsvoorwaarden Art and Devotion
Dit document is voor het laatst aangepast op 14-02-2022.
Levertijd
Bestellingen probeert Art and Devotion dezelfde werkdag, van het plaatsen van uw
bestelling, aan DHL/PostNL af te geven. Als dit niet meer lukt wordt de bestelling de
eerst volgende werkdag aan DHL/PostNL afgegeven. Wanneer het pakket met uw
bestelling aan DHL/PostNL is afgegeven wordt deze, in het algemeen, de
eerstvolgende of de daarop volgende werkdag bezorgd. Dit betekent dat de levertijd
ongeveer twee à vier werkdagen is (vanaf het plaatsen van de bestelling tot aan het
ontvangen van de bestelling). Art and Devotion kan overigens het moment van
aflevering niet garanderen.
Mocht Art and Devotion om wat voor reden dan ook de aangegeven levertijd niet
halen, dan wordt u hier natuurlijk zo spoedig mogelijk van op de hoogte gesteld.
Betaalmethodes
U kunt betalen via iDeal & via factuur. Hier worden geen extra kosten voor in
rekening gebracht. Nadat u een bestelling heeft geplaatst krijgt u een e-mail met de
bestelbevestiging en een factuur van uw bestelling. Als u voor betaling via factuur
heeft gekozen, staan de betaalgegevens op de factuur. (Check uw spam/ongewenst
folder, omdat de e-mail hierin terecht kan komen!) De betalingstermijn is 14 dagen.
Art and Devotion behoudt het eigendom van de geleverde goederen totdat het
volledige bedrag is voldaan.
Verzendkosten
De verzendkosten bedragen € 5,75,- als u kiest voor levering bij uw thuis.
De verzendkosten bedragen € 5,- als u kiest voor levering bij uw dichtstbijzijnde DHL
ServicePoint.
U kunt tijdens het bestellen zelf de gewenste verzendmethode aangeven.
De verzendkosten bedragen € 4,- bij een brievenbuspakketje. De website past dit
automatisch toe als uw pakketje door de brievenbus past.
Bezorging
Art and Devotion verzendt alleen in Nederland. Zodra uw bestelling is meegegeven
aan de bezorger ontvangt u een verzendbevestiging van Art and Devotion en een
Track & Trace code via e-mail van DHL/PostNL.

Is er iets toch nog niet helemaal duidelijk over de levering- en betalingsvoorwaarden
van Art and Devotion? Neem dan gerust contact op met Art and Devotion via
www.artanddevotion.nl/contact/contact-opnemen of stuur een e-mail naar
info@artanddevotion.nl.

