Voorwaarden & Informatie
Wabtech.nl / Wab VOF(kvk:74894811)

Verzenden:
Als onze producten op voorraad zijn is de levertijd 1-3 werkdagen ( staat aangegeven ) .
Mocht er geen levertijd vermeld staan betekent dat dat de levertijd onbekend is.
Producten die niet meer geleverd worden zullen niet meer vertoont worden.
*Bij feestdagen kan de levertijd uitlopen

Levering:
Onze producten zullen verzonden worden via PostNL of DHL(Tenzij anders aangegeven).
Bestellingen die verzonden worden zonder Track&Trace zijn niet verzekerd voor
schade/verlies. De klant is dus zelf aansprakelijk voor enige schade die optreed bij het
leveringsproces. Bestellingen die een waarde bedragen boven de €99,99 worden gratis
verzonden als het gewicht onder de 23KG is en minder lang zijn dan 100CM. Producten die
dat overschrijven worden verzonden door DPD (€6,99).

Retourneren:
Niet tevreden over uw product? U heeft 14 dagen na ontvangst om het product te retourneren.
Dat kunt u hier doen.
Door akkoord te gaan met de voorwaarden verzekerd u hierbij dat het product in nieuwstaat is
en dus gereed voor verkoop.
Returneren bij Wabtech.nl is gratis enkel de kosten voor retour van jouw huis naar de
webwinkel zijn voor eigen rekening.
Deze kosten bedragen circa 6,95 per pakket. Raadpleeg voor de exacte tarieven de website
van de vervoerder.
U krijgt dan het volledige orderbedrag exclusief verzendkosten gecrediteerd.

C.T.N.:
C.T.N. is een term gebruikt door Wab. C.T.N. betekent "comparable to new".
Producten met een C.T.N. label zijn nooit gebruikt/gerepareerd.
Deze producten zijn geleverd met een beschadigde doos/accessoires waardoor niet alle
webshop's ze verkopen.
wab.nl Verpakt ze in een nieuwe doos en met originele Apple accessoires.
Door akkoord te gaan met de voorwaarden ben ik bewust wat C.T.N. inhoud.
Producten met C.T.N. label mogen onder sommige omstandigheden niet worden
geretourneerd.

Service:
U dient geen misbruik te maken van een van de "web formulieren" op deze website.
Ook geven wij geen toestemming om misbruik te maken van de gegeven persoonlijke
informatie van de eigenaren.
Mocht dat wel het geval zijn is wab.nl gemachtigd schade-kosten in rekening te brengen
(Artikel 10)

Levertijd:
Aangezien wij een deel van ons voorraadbeheer niet zelf doen kan de aangegeven levertijd
afwijken.
Dit zal altijd tijdig gemeld worden aan de consument.
Bestellingen waarin vertraagde levertijd van toepassing is is er geen tegenkomende
vergoeding voor de consument.
De consument heeft daarin wel de mogenlijkheid om de bestelling te annuleren.

Garantie:
Wij bieden op al onze producten 6 maanden garantie indien niet anders aangegeven, die is
alleen geldig bij een fabrieksfout.
Als het product nog leverbaar is zullen we u een nieuw exemplaar opsturen,
indien dat niet mogelijk zult u een volledige terugbetaling ontvangen.
Het ontvangen product dient in alle gevallen geretourneerd te worden.

Contact:
Mocht u telefonisch contact willen opnemen dient u Dhr. J. D. Keijl te contacteren.

Privacy
Alle persoonlijke gegevens zullen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.
informatie van minderjarigen klanten word niet bewust opgeslagen zonder toestemming
(Minderjarigen dienen toestemming te hebben van hun ouder/voogd om gebruik te maken van
deze website). Indien er onterecht gebruik wordt gemaakt van deze website zijn wab.nl en de
geregistreerde vennoten niet aansprakelijk voor verdere vervolging.
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