
ALGEMENE VOORWAARDEN 

N Design , kleine onderneming, gevestigd te Berlaar, Klets 6, is eigendom van webwinkel  

www.ndesign-webshop.com  en valt onder de regeling:  

“Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. BTW niet toepasselijk” 

met ondernemingsnummer 0534.641.927. 

Wanneer u een bestelling plaatst, moet je ouder dan 18 jaar zijn en gaat u akkoord met de algemene 

voorwaarden volledig en zonder voorbehoud.  Deze kunnen  te allen tijden door N Design aangepast 

worden. 

Heb je hierover vragen kan je me altijd per email contacteren: nadine.ndesign@gmail.com 

Al onze producten worden stuk voor stuk met de hand gemaakt en zijn in beperkte oplage. 

De  kleur van een product kan soms afwijken van het origineel en dit komt door uw beeldscherm. 

Gelieve daar rekening mee te houden. 

Bij het plaatsen van een bestelling ontvang je een bevestigingsmail. 

De bestelling kan geleverd worden bij ontvangst van betaling.  

De in stock artikelen worden dan direct geleverd, bij de andere 1 tot maximum 2 weken . Het artikel 

wordt met de hand gemaakt! 

Dit wordt verwittigd aan de klant per email. 

De levertijd kan oplopen voor speciale bestellingen of een grotere oplage en wordt op voorhand 

afgesproken en bevestigd. 

De prijzen op de webshop zijn in euro en exclusief verzendkosten. 

Bij een aankoop van 60.- euro, zijn de verzendkosten gratis. 

De artikelen worden voor u 7 dagen gereserveerd, indien er nog geen betaling is, worden uw 

artikelen terug te koop aangeboden. 

De betaling kan gebeuren via  

overschrijving , 

 paypall,  

mastercard, maestro, visa.(Wirecard) 

Wanneer uw betaling  door de bank geweigerd  wordt, zal de bestelling niet verzonden worden. 

De verzendkosten voor België zijn  

met Kiala 0-15 kg: 4.50 euro 

Bpost b-pack 0-2 kg :  6.40 euro 

                        2-10kg: 8.70 euro 

 

 

 

 

http://www.ndesign-webshop.com/


Ruiling is mogelijk binnen de 10 dagen na ontvangst. Na deze periode kan niet meer geruild worden.  

Gelieve hiervoor een mail te sturen naar: : nadine.ndesign@gmail.com 

Ruilen kan alleen onder bepaalde voorwaarden: 

- wanneer de artikelen  in de originele staat zijn, 

- niet gedragen of gebruikt,  

-onbeschadigd en voorzien van het aangehecht label, 

- in een stevige verpakking, 

- voldoende gefrankeerd, 

 anders word dit niet aanvaard. 

De retourkosten zijn voor de rekening van de klant. De artikelen worden terugbetaald binnen de 14 

dagen na ontvangst retour pakket exclusief verzendkosten en als het artikel aan de bovenstaande 

voorwaarden voldoet. Solden worden niet geruild. 

 

Wij zijn niet verantwoordelijk  wanneer de levering later toekomt door omstandigheden die wij niet 

in de hand hebben. Ook niet voor beschadiging dat er is opgelopen tijdens de levering en verlies. We 

zullen dan al het mogelijke doen om de schade te beperken en dit na overleg met de klant. 

Wij zijn ook niet aansprakelijk voor ongevallen waarbij kleine onderdelen zitten Het is bij deze 

artikelen vermeld wanneer het niet onder een bepaalde leeftijd kan of mag gebruikt worden. 

Gelieve dit te respecteren om ongevallen te vermijden. 

Al uw persoonsgegevens die vermeld worden bij uw bestelling worden vertrouwelijk behandeld en 

niet doorgegeven aan derden. 

De Belgische rechtbanken van België zijn bevoegd . 

 

 

 

 

 


