Alle prijzen genoemd op de website, zijn inclusief 21% BTW, maar exclusief verzendkosten. De
verzendkosten worden getoond bij de winkelwagen. De verzending van de door u bestelde
producten wordt verzorgd door TNT Post.
Studio Saartje zal zich inspannen bestelde producten binnen twee dagen aan u toe te zenden,
maar is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten en/of vertragingen door TNT Post.
Studio Saartje houdt de gekozen artikelen 7 dagen voor u gereserveerd. Indien wij binnen deze
termijn geen betaling hebben ontvangen vervalt de reservering automatisch. Wij kunnen na deze
termijn niet meer garanderen dat het door u bestelde artikel nog kan worden geleverd.
Mocht u niet tevreden zijn over een artikel, dan kunt u het artikel binnen 14 dagen retour sturen,
uitgezonderd zijn de items uit de sale, deze items kunnen niet geretourneerd worden.
Retourzendingen dienen altijd vooraf per email (info@studiosaartje.nl) aangekondigd te worden.
Wij verzoeken u in deze mail aan te geven of u het product wenst te ruilen of dat u het
aankoopbedrag terug wenst.
Geretourneerde producten dienen in nieuwstaat en goed verpakt te worden verstuurd.
Verzending is voor rekening en risico van de koper. Na correcte ontvangst van het artikel
verstuurt Studio Saartje het nieuw gekozen artikel of betaalt Studio Saartje u het aankoopbedrag
van de producten terug.
Studio Saartje is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit of veroorzaakt door (onjuist)
gebruik van de geleverde producten.
U kunt geen rechten ontlenen aan typefouten op de website. Studio Saartje streeft ernaar de
foto's zo duidelijk mogelijkheid op haar website te plaatsen, zodat u een reëel beeld krijgt van de
kleur van de stoffen, kleurafwijkingen kunnen echter voorkomen.
Op alle bestellingen is Nederlands recht van toepassing met als bevoegde rechter in eerste
aanleg de rechtbank te Zwolle.
Studio Saartje behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen.
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