Huisregels, Algemene voorwaarden en verkoop Reglement
Kringloopwinkel Laarbeek
Over mogelijke uitzonderingen op huisregels en voorwaarden en in gevallen waarin de
voorwaarden en huisregels niet voorzien beslist de bedrijfsleiding


Boedel Totaal behoudt zich te allen tijde het recht voor om de inhoud van uw
tas te controleren.



Bij diefstal schakelen wij te allen tijde de politie in.



Artikelen worden niet geruild. U kunt artikelen uitproberen voor de verkoop



Net binnengebrachte goederen zijn direct voor verkoop beschikbaar, mits het
goederen zijn die nadere controle behoeven.



Als een artikel niet geprijsd is kan een daartoe bevoegde persoon hiervoor een
prijsbepaling maken. Bij twijfel behouden wij ons het recht voor om het artikel
eventueel tijdelijk uit de verkoop te halen.



Indien er onzes inziens sprake is van prijsverwisseling, behouden wij ons het
recht voor om een nieuwe prijsbepaling te maken dan wel het artikel eventueel
tijdelijk uit de verkoop te nemen.



Artikelen die als set geprijsd zijn worden ook als set verkocht (bankstellen,
tafel met bijbehorende stoelen, mantelpakjes, e.d.) het staat een ieder vrij de
hele set te kopen, en maar een gedeelte mee te nemen. Het overgebleven deel
kan dan weer aan de kringloopwinkel geschonken worden.



Artikelen dienen contant of per pinbetaling afgerekend te worden. Ook bij later
ophalen. Bij reserveren dient een deel te worden aanbetaald, welke niet retour
kan worden geclaimd bij afzeggen.



Gekochte goederen dienen binnen 7 dagen opgehaald te zijn, artikelen die
langer blijven staan vervallen na deze periode automatisch aan de Boedel
Totaal



Voor in bewaring gegeven door ons verkochte goederen is de Boedel Totaal
niet verder verantwoordelijk. In bewaring geven gebeurd altijd op eigen risico



Boedel Totaal neemt in principe alle nog herbruikbare artikelen in, een en
ander ter beoordeling door ons personeel.



Gekochte goederen worden in principe niet teruggenomen. Indien er
aannemelijke omstandigheden zijn om de gekochte goederen terug te nemen,
dan krijgt u een tegoedbon ter waarde van het bestede bedrag.
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Services
Gratis halen

Onze gratis ophaaldienst haalt grotere herbruikbare goederen of grotere partijen op bij u
thuis. U kunt bellen met 06-51517285 tijdens kantooruren om een afspraak maken voor
het afhalen van uw afgedankte goederen. De mogelijkheid om kleinere spullen te
brengen is er tijdens onze openingstijden.
Onze ritten vinden alleen op afspraak plaats. Op verzoek kunnen we spullen uit de
woning halen. Schade die hieruit voortvloeit is op eigen risico van de opdrachtgever.

Houdt u alstublieft rekening met de volgende voorwaarden:


Alle goederen, indien mogelijk, op begane grond niveau aanbieden.



Grote goederen zoals grote kledingkasten graag, indien nodig, demonteren
voor transport.



Kleingoed en kleding graag verpakken in zakken of dozen.



Geen goederen op straat zetten alstublieft.



Onze chauffeurs beslissen uiteindelijk of ze iets mee nemen of niet. Nemen wij
het niet aan, dan kunt u het door ons laten afvoeren naar de milieustraat tegen
een vergoeding.

Informatie over bezorgen


De vergoeding welke we vragen voor bezorgen verschilt per item en afstand en
wordt bij aanvraag per geval met u afgesproken. Dit bedrag dient samen met
de gekochte goederen vooraf te worden betaald. Wij leveren tot aan de
voordeur (bij flats de eerste toegangsdeur beneden).
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