
Levering	  en	  verzendkosten	  

Levering	  
	  
Uw	  bestelling	  wordt	  gemiddeld	  binnen	  drie	  werkdagen	  na	  ontvangst	  van	  uw	  betaling	  
verzonden	  tenzij	  anders	  gemeld.	  
	  
Levering	  gebeurt	  via	  bpost.	  Dit	  neemt	  ongeveer	  1	  tot	  3	  werkdagen	  in	  beslag	  binnen	  België.	  
Leveringen	  binnen	  Europa	  nemen	  ongeveer	  3	  tot	  9	  werkdagen	  in	  beslag	  en	  leveringen	  
buiten	  europa	  ongeveer	  7	  tot	  19	  werkdagen.	  
	  
Voor	  beschadiging,	  vermissing	  of	  andere	  problemen	  tijdens	  de	  verzending	  zijn	  we	  niet	  
aansprakelijk.	  Wij	  doen	  ons	  uiterste	  best	  om	  deze	  eventuele	  problemen	  te	  voorkomen.	  
	  
Je	  kan	  je	  pakket,	  mits	  een	  toeslag	  van	  2	  euro,	  laten	  verzekeren.	  
	  
Indien	  het	  pakket	  geschikt	  is	  voor	  brievenbuspost	  (wordt	  bepaald	  door	  Anna	  Pops),	  dan	  ligt	  
het	  tarief	  binnen	  België	  lager	  (2,95	  euro).	  
	  
Verzendkosten	  
	  
Gratis	  verzenden	  naar	  België,	  Nederland	  en	  Luxemburg	  vanaf	  €	  150,-‐	  	  
Gratis	  verzenden	  naar	  Duitsland,	  Engeland	  en	  Frankrijk	  vanaf	  €	  200,-‐	  	  
Gratis	  verzenden	  naar	  US	  en	  de	  rest	  van	  Europa	  vanaf	  €	  250,-‐	  	  
Gratis	  verzenden	  naar	  de	  rest	  van	  de	  wereld	  vanaf	  €	  350,-‐	  	  
	  
Destination	   	   Price	  
België	   	  	   	   €	  4.95	  
Nederland	  	   	   €	  6.95	  
Engeland	  	   	   €	  9.95	  
Frankrijk	  	   	   €	  9.95	  
Duitsland	   	   €	  9.95	  
Luxemburg	   	   €	  6.95	  
US	   	   	   €	  19.50	  
Rest	  van	  Europa	  	   €	  19.50	  
Rest	  van	  de	  wereld	  	   €	  29.95	  
	  
Je	  kan	  je	  pakket,	  mist	  een	  toeslag	  van	  2	  euro,	  verzekerd	  laten	  verzenden.	  
Lees	  ook	  zeker	  eens	  de	  algemene	  voorwaarden	  om	  volledig	  op	  de	  hoogte	  te	  zijn	  van	  de	  
werking	  van	  de	  site.	  


