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1.

Doornheinshop is een onderdeel van Technisch Installatiebureau H.C.Doornhein te
Herkingen, op het adres: Molendijk 65b, 3249 AN Herkingen, telefoon 0187-669590, fax
0187-669600 email info@doornhein.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te
Rotterdam
nr.Â 230.60585, BTW nr.Â NL 909.39.372.BO1.Â
2.

Doornheinshop met email info@doornheinshop.nl levert het complete assortiment van Game
On, Avyna, Powerjumper, Exit, Heemskerk, Happy Hop, Mammoet, Buffalo, Sport X, Calzio,
Jilong, Boisy, Sunny, Axi, Jungle Gym, Aksent, Little Tikes.

3.

Aanbiedingen zijn altijd onder voorbehoud van beschikbaarheid van de producten. Typefouten
blijven te allen tijde voorbehouden.

4.

De koopovereenkomst tussen Doornheinshop en koper is tot stand gekomen op het moment
dat de koper de bestelling definitief heeft gedaan.

5.

Alle prijzen van producten op deze site zijn afhaalprijzen, inclusief BTW, exclusief
verzendkosten. Indien de afnemer niet in Nederland woont, is hij zelf verantwoordelijk voor de
verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten. De verzendkosten zijn afhankelijk van het
gewicht en formaat van de bestelde artikelen. Doornheinshop regelt zelf de transporteur.Â

6.

Binnen Nederland worden bestelde producten bij de transporteur afgeleverd uiterlijk op de
eerstvolgende werkdag nadat de betaling op onze rekening is bijgeschreven, mits op voorraad.
Wij bevestigen uw bestelling altijd per mail, op het door u opgegeven mail-adres. In deze mail
wordt aangegeven wanneer de door u bestelde artikelen geleverd kunnen worden.Â
7.
Doornheinshop biedt u de volgende betaalmogelijkheden:
Pin / contant bij afhalen
Per bank vooruit: Rabobank rek.nr.Â 3420.10.026 tnv Doornheinshop
Met IDEAL
Met PayPal
Met Creditcard

8.

Artikelen die u bij Doornheinshop heeft gekocht, kunnen niet zonder duidelijke opgaaf van
redenen worden geruild en/of retour genomen, mits u de factuur nog heeft, de aankoop niet is
gebruikt, en in de originele verpakking zit is overleg mogelijk, e.v.t. kosten worden dan bepaald.

9.

Wanneer u een kapot artikel heeft ontvangen, wordt deze door ons kosteloos omgeruild voor
hetzelfde product, mits leverbaar, mits u de factuur nog heeft, de aankoop niet is gebruikt en in
de originele verpakking zit. U moet dan wel binnen 24 uur na ontvangst van het kapotte artikel
contact met ons opnemen. Bij klachten die na deze termijn bij ons binnenkomen, vervalt het
recht op retourneren.Â

10.

Als u artikelen heeft geretourneerd, zorgt u dan voor een verzendbewijs van het postkantoor,
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zodat het mogelijk is de retourzending na te zoeken. Doornheinshop draagt geen enkele
verantwoording voor zoekgeraakte pakketten.
11.

Doornheinshop kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen,
afbeeldingen en teksten.

12.

Op alle geleverde merkproducten zit garantie t.a.v. fabrieks-/montagefouten.Â

13.

Doornheinshop stelt een goede relatie met haar klanten op prijs, en doet haar uiterste best u
zo goed mogelijk te bedienen. Mocht u desondanks toch klachten hebben, laat het ons dat
weten, zodat wij samen een oplossing kunnen zoeken.

14.

Doornheinshop kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele afwijkingen van
leveringsdatums en tijdstippen van afleveren, wij zijn hier afhankelijk van onze transporteur!
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