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 Verkoopvoorwaarden webshop Stichting Kringloopbedrijf Borne 
 
• Houdt u er rekening mee dat de artikelen in deze winkel veelal eerder gebruikt zijn. Wij 
beschikken niet over informatie m.b.t. de geschiedenis van het artikel of hoe er in het verleden mee 
omgegaan is. Stichting Kringloopbedrijf Borne kan derhalve niet aansprakelijk gesteld worden voor 
schade ontstaan door gebruik van bij Stichting Kringloopbedrijf Borne aangeschafte artikelen. 
• Gasapparatuur wordt niet getest. Wij adviseren met klem deze apparatuur door een erkend 
installateur te laten aansluiten. 
 
 Aankopen: 
• Alle verkopen geschieden per iDeal of creditcard. 
• U dient zich vóór aankoop ervan te overtuigen dat het artikel aan uw wensen voldoet. Na de 
aankoop via de webshop dient het artikel binnen drie werkdagen te worden opgehaald op vertoon 
van uw bevestigingsmail die u direct na aankoop ontvangt. 
• Wij bieden u de service om de koop terug te draaien, op het moment dat u het artikel komt 
ophalen. Als u het artikel eenmaal heeft meegenomen, vervalt die mogelijkheid. Gelijk aan onze 
voorwaarden bij aankopen in de winkel. 

• Na betaling van uw online gekochte artikel, behoudt Stichting Kringloopbedrijf Borne zich 
het recht voor om de aankoop binnen één werkdag nietig te verklaren. Dit om te voorkomen 
dat een artikel gelijktijdig in de winkel gekocht wordt en u tevergeefs het artikel wilt komen 
ophalen. Natuurlijk krijgt u hierbij direct uw aankoopbedrag teruggestort. 

• Elektronische apparatuur wordt in werkende staat in de webshop te koop aangeboden, tenzij 
anders vermeld. Bij ophalen van het elektrische apparatuur wordt u getoond dat deze functioneert. 
• Prijzen zijn in euro’s en niet onderhandelbaar. 
• Opslag van meubels is mogelijk, tegen een vooraf overeengekomen bedrag per dag. 
Bezorging 
• Via de webshop aangekochte artikelen worden niet bezorgd. 
• Artikelen die het maximale formaat van een verhuisdoos hebben (45x33x33 cm) kunnen worden 
verzonden. Daartoe biedt de webshop bij het afronden van de aankoop een mogelijkheid. 
 
 
 


