- Alle prijzen zijn inclusief BTW vermeld. Niet in de prijs inbegrepen zijn toeslagen en kosten voor
levering.

- Alle producten dienen betaald te worden alvorens deze verzonden worden..

- Levertermijn max. 8 dagen als het product op stock is.

- Op de producten die u aangekocht hebt op onze webshop, is er geen waarborg.

- De door de webshop weergeven aanbiedingen gelden slechts zolang de voorraad strekt.

- De goederen worden geleverd door BPost.

- Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen
aanleiding geven tot extra kosten.

- Geen enkele vertraging in de levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of
betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper.

- Kosten voor verzending worden duidelijk weergegeven tijden het orderproces.

- Bij retourzendingen zijn de kosten voor de zending voor de koper.

-Producten met korting op kunnen niet worden geretourneerd.

- Styled For You is niet verantwoordelijk voor beschadigingen gedurende de verzending.

- Voor klachten of betwistingen van de levering kunt u terecht bij .
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- De consumenten aanvaarden de elektronische bewijsvoering ( email - backup )..

- De gegevens die de consumenten invullen, blijven in ons bezit en worden niet doorgegeven.

Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop aan consumenten. Overeenkomstig de
wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet
van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 7 dagen
vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Deze termijn moet de klant toelaten het
gekochte product te beoordelen "zoals in een etalage". Gebruikte, geïnstalleerde, beschadigde of
onvolledige goederen worden niet teruggenomen. De klant die van dit recht gebruik wenst te
maken, moet Styled For You binnen de 7 dagen contacteren op het mailadres . Bovendien dient
hij binnen 14 dagen na ontvangst de goederen in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele
verpakking, samen met alle toebehoren op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid terug te
sturen naar: Styled For You, Oostendelaan 18, 8430 Middelkerke ; Binnen de 30 dagen na
acceptatie van de terugname zal Styled For You de betaalde sommen terugstorten, uitgezonderd
de kosten van levering.

Styled For You heeft haar maatschappelijke zetel te
Shauni Denolf
Oostendelaan 18
8430 Middelkerke

BTW BE 0674.529.783
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