Algemene voorwaarden

Terms and conditions

Boekhandel De Roo te
Zwijndrecht

Boekhandel De Roo
Zwijndrecht, the Netherlands

Boekhandel en Antiquariaat De Roo is
gevestigd te Zwijndrecht en ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel te Rotterdam
onder nummer 24358518.

Boekhandel en Antiquariaat De Roo is
located at Zwijndrecht in the Netherlands.
The shop is registered at the chamber of
commerce with the number 2435818.

Artikel 1:
Onderstaande voorwaarden zijn van
toepassing op alle door ons aangeboden
artikelen. Iedere koper wordt geacht deze
voorwaarden gelezen te hebben, alvorens
over te gaan tot plaatsen van de bestelling.
Zodra men een bestelling definitief bevestigt
gaat men hiermee akkoord.

Article 1:
Following conditions apply to any
items offered for sale in our shop. Every
customer is deemed to have read
these terms and conditions prior to
purchasing anything. By confirming an order,
customers declare themselves in agreement
with the terms and conditions.

Artikel 2:
De prijzen van de artikelen zijn door ons
bepaald, hiervan wordt niet afgeweken. De
prijzen bij de artikelen zijn inclusief BTW en
exclusief verzendkosten.

Article 2:
Prices are fixed and not supposed to be
deviated from. All prices are including VAT
and excluding shipping costs.

Artikel 3:
Het factuurbedrag moet binnen 14 dagen op
onze rekening zijn bijgeschreven. Na deze
14 dagen valt het recht op eigendom terug
op ons en mogen wij het artikel aan andere
geïnteresseerden aanbieden. De datum in de
per e-mail verstuurde factuur is bepalend.

Article 3:
The total amount due as stated on the
invoice has to be paid into our account within
two weeks. After this period the right of
ownership reverts to us for selling the items
to other customers. The period is reckoned
as from the date stated on the invoice sent
by e-mail.

Artikel 4:
De bestelde artikelen worden na ontvangst
van de betaling binnen twee werkdagen
verzonden via DHL tenzij anders
gecommuniceerd. Indien gewenst kan bij een
pakketzending het bijbehorende Track &
Trace-nummer worden aangevraagd. Bij het
afhalen van de bestelling in de winkel wordt
de koper bericht wanneer het product
klaarstaat.

Article 4:
The items ordered are to be dispatched by
DHL within two workdays from receipt of
payment. It is possible to reclaim the Track &
Trace-code matching with the order. If the
buyer want to pick up his product in the shop,
a message will be send when the product is
ready.

Artikel 5:
Nieuwe boeken horen u in goede staat te
bereiken. Tweedehands boeken verkeren in
goede staat, tenzij anders aangegeven. De
koopovereenkomsten welke via de telefoon
of online worden gesloten kunnen binnen een
termijn van 14 bedenkdagen ontbonden
worden. Bij het retourneren van een product
dient u vooraf contact op te nemen. De
boeken kunnen portvrij retour worden
gezonden naar het volgende adres:

Article 5:
New items ought to be received in good
condition. Second hand books are in good
condition, unless mentioned otherwise. The
purchase-agreements which are made by
telephone or online can be dissolved within a
time for consideration of 14 days. If you want
to return an item you will have to contact us
first. The books can be returned to the
following address without shipping costs:

Boekhandel De Roo
Antwoordnummer 118
3330 VB Zwijndrecht

Boekhandel De Roo
Antwoordnummer 118
3330 VB Zwijndrecht

Artikel 6:
Bestellingen boven de € 50,00 worden
binnen Nederland portvrij verzonden. Bij een
besteding onder de € 50,00 wordt er € 3,00
aan verzendkosten in rekening gebracht. De
kosten voor een bestelling, die verzonden
moet worden buiten Nederland, worden
volledig doorberekend. Zeldzame/Antieke
boeken worden vanaf € 150,00 aangetekend
verzonden.

Article 6:
Orders with a price higher than € 50,00 will
be shipped without costs within the
Netherlands. For orders below € 50,00 we
charge € 3,00 for shipping costs. The
shipping costs for orders which have to be
delivered outside of the Netherlands will be
charged completely. Rare books with a price
higher than €150,00 will be sent by registered
mail.

Artikel 7:
De betalingen verlopen via MultiSafepay.
Deze provider van betaalmogelijkheden
waarborgt dat de transacties beveiligd
worden uitgevoerd. Tijdens het uitvoeren van
de betaling verlaat u tijdelijk de website van
De Roo en komt op de beveiligde website
van MultiSafepay. Na het afronden van de
betaling keert u terug naar de website
www.derooboeken.nl.

Article 7:
The payments proceed through
MultiSafepay. This provider of payment
options warrants that the transactions are
safely executed. During the transaction you
will temporarily enter the secure website of
MultiSafepay and leave the website of De
Roo. After completing your payment you will
return to the website www.derooboeken.nl.

Betalingsgegevens:
IBAN: NL30 RABO 0126360057
BIC: RABONL2U
BTW: 126088597B01
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Payment details:
IBAN: NL30 RABO 0126360057
BIC: RABONL2U
BTW: 126088597B01
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