Bestellen
Via deze site kunt u uw bestelling samenstellen door te klikken op het winkelwagentje naast de artikelen. Direct na
uw bestelling ontvangt u per e-mail een bevestiging. Op deze bevestiging staat ook een uniek ordernummer.
In de meeste gevallen wordt uw artikel binnen 2 werkdagen geleverd.
Als een artikel tijdelijk is uitverkocht doen wij ons best, in overleg met u, het zo snel mogelijk te leveren of de koop
ongedaan te maken. Eventuele betalingen worden direct terug gestort.
Leveringsvoorwaarden Nederland




Leveringen geschieden via TPG Post en worden u overdag aangeboden. Mocht u niet aanwezig zijn dan kunt
u de zending eenvoudig afhalen op het postkantoor bij u in de buurt.
Alle zendingen worden volledig verzekerd verzonden. Indien het artikel of pakket beschadigd is dient u
daarvan direct melding te maken bij ons op telefoonnummer 0416 661399. Bij zichtbare schade aan het
pakket kunt u deze direct weigeren.
Verzendkosten:
Nederland






Tot 10 kg.

Tot 20 kg.

Tot 30 kg.

€ 6.50

€ 13.50

€ 19.50

Zwaarder dan 30 kg. Of langer dan 150 cm. op aanvraag.
Gevaarlijke stoffen als verf, noodsignalen en accu's mogen wij niet verzenden.
Alle artikelen worden geleverd onder garantie, in geval van gebreken dient u het artikel gefrankeerd te
retourneren met vermelding van de klacht en bijsluiten van (kopie-)aankoopfactuur.
Ongefrankeerde retourzendingen worden zonder voorafgaand overleg niet geaccepteerd.

Prijzen onder voorbehoud
De prijzen zijn met zorg samengesteld en worden regelmatig geactualiseerd. U kunt er dus van uit gaan dat wij het
artikel voor de vermelde prijs leveren. In verband met mogelijke fouten en vergissingen moeten wij toch
nadrukkelijk een voorbehoud maken voor alle prijzen. In geval van prijswijziging nemen wij contact met u op.

Niet goed, geld terug
Bestellingen kunt u binnen 8 dagen retourneren, uitsluitend wanneer deze onbeschadigd zijn en in de originele
verpakking zitten. Ook moet de retourzending van tevoren kenbaar aan ons gemaakt worden via telefoon of E-mail.
Bovendien moet bij de retourzending de aankoop bon worden bijgevoegd en uw naam en rekeningnr. zodat wij het
aankoopbedrag kunnen terugstorten. Dit proberen wij altijd binnen een week te regelen. De verzendkosten zijn altijd
voor uw rekening, deze vergoeden wij niet.
Boeken, kaarten en speciaal bestelde artikelen (artikelen die wij normaal niet op voorraad hebben, en die u speciaal
bij ons heeft besteld) kunnen niet geretourneerd worden.
Garantie
Op alle geleverde artikelen zit standaard een fabrieksgarantie van een jaar, en in een aantal gevallen ook langer. Dit
staat dan op de aankoop bon vermeld. Als een artikel defect raakt binnen de garantie dient u het artikel voldoende
gefrankeerd naar ons te versturen, langsbrengen kan natuurlijk ook. Vergeet niet de aankoop bon bij te voegen en
een duidelijke klachtomschrijving. Wij regelen een eventuele reparatie of vervanging dan met de importeur of
leverancier.
Bij een artikel dat buiten de garantie valt is de procedure nagenoeg hetzelfde, maar dan nemen wij van tevoren
contact met u op over eventuele reparatiekosten.
Projecten, casco afbouw en grootafname
Bij het realiseren van de afbouw of verbouw van uw schip of bij grootafname kunnen wij u behulpzaam zijn met
raad en daad. Bovendien hanteren wij een speciale regeling met aantrekkelijke kortingen.

Het is altijd mogelijk om speciale artikelen te bestellen naast ons bestaande assortiment. De verkregen kortingen
van leveranciers berekenen wij altijd door aan de klant. Ook daarin is Legerstee Watersport B.V. uniek!

Het Algemeen recht voor consumenten is van toepassing.
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