BESTELLEN
U kiest de artikelen die u wilt bestellen en vult ze in op het bestelformulier.
U geeft op het betreffende formulier aan welke bol(len) u wilt ontvangen en in welke kleur.
Ook de hoeveelheid geeft u aan.
De prijs per bol vindt u op het bestelformulier.
Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW.
Bovenop de prijs komt het gangbare verzendtarief tenzij u bij opmerkingen aangeeft dat u het in de winkel
ophaalt.
U mailt het bestelformulier naar 2bleaflosser@gmail.com
Van ons ontvangt u een bestelbevestiging en het te betalen bedrag.
VERSTUREN
Na uw betaling gaan wij uw artikel verpakken en versturen.
Voor het verzenden van een pakket binnen Nederland brengen wij € 4,95 aan verzendkosten in rekening.
Voor buitenland kunt u altijd bij ons informeren hoeveel de verzending gaat kosten.
U krijgt een Track & Trace Link zodat u uw pakket kunt volgen.
LEVERTIJD
Wij streven ernaar uw bestelling binnen 3 - 5 werkdagen te leveren.
Dit is afhankelijk van de voorraad en groothandel.
RETOURNEREN
Voldoet het artikel niet aan uw verwachtingen, dan kunt u het retourneren.
Een kopie van de factuur hoort toegevoegd te zijn, zonder deze kan er niet worden geretourneerd.
Het aankoopbedrag, excl. verzendkosten, wordt (binnen de wettelijke termijn van 14 dagen) op uw rekening
teruggestort zodra we het pakket retour hebben ontvangen.
De kosten voor retourneren zijn voor uw rekening.
2BLeaf
T.a.v. Retourafdeling
Brinkstraat 30
7581 GD Losser
PRIVACY
2BLeaf verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u ze aan ons
verstrekt.
Wij verwerken; Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger
zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouder of voogd.
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker jonger dan 16 jaar is.
We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om te voorkomen
dat er gegevens verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Bent u ervan overtuigd dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens verzameld hebben over een
minderjarige, neem dan contact met ons op via 2bleaflosser@gmail.com, dan verwijderen wij de informatie.
2BLeaf verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
* het afhandelen van uw bestelling en betaling
* u te kunnen bellen, appen of e-mailen indien nodig is om onze dienstverlening uit kunnen voeren
* om goederen en diensten bij u af te leveren

Wij hebben geen geautomatiseerde besluitvorming.
2BLeaf bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor
uw gegevens worden verzameld.
2BLeaf verkoopt de gegevens niet aan derden en verstrekt uitsluitend indien nodig is voor de uitvoering van
onze overeenkomst met of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
2BLeaf gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op
uw privacy.
U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken.
2BLeaf neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.,

