Onze afspraken over de levering van de Lang-zullen-ze-leven-slinger
Wat leuk dat je de Lang-zullen-ze-leven-slinger wilt bestellen. We zetten de afspraken
die we met je maken nog even op een rij.
Bedenktijd
Mocht je je toch nog bedenken, dan kun je binnen 7 dagen je bestelling annuleren.
Neem hiervoor contact op met ons Contactcentrum Donateurs via info@aidsfonds.nl.
Betaling
De slinger kost 14,95 euro. Daarnaast vragen we een bijdrage van 2 euro voor het
verzendklaar maken en bezorgen van jouw slinger. Je kunt veilig betalen met iDEAL of
via eenmalige machtiging.
De slingers zijn individueel verpakt in een verzenddoosje en worden per stuk verzonden.
Bestel je meerdere slingers tegelijk, dan rekenen we 2,00 euro verzendkosten per
slinger.
Verzending en levering
We zijn geen grote webwinkel maar we doen uiteraard ons best om de slinger zo snel
mogelijk bij je te bezorgen. We verwerken bestellingen 1x per week. Onze partner
Outpost zal jouw slinger(s) voorzien van een adreslabel en aanbieden bij PostNL voor
bezorging. Vanaf het moment van bestelling tot bezorging duurt dit maximaal 2,5 week.
We kunnen de slingers alleen op adressen in Nederland bezorgen.
Retouren
Dankzij jouw aankoop van de slinger kunnen we zorgen dat kinderen met hiv gevonden
worden en levensreddende medicijnen krijgen. Ben je toch niet helemaal blij met de
slinger? Dan hopen we dat je hier iemand anders blij mee wil maken.
Mocht je de slinger toch terug willen sturen, dan kun je dat binnen 14 dagen na
ontvangst per e-mail laten weten aan ons Contactcentrum Donateurs via
info@aidsfonds.nl. Zij zullen je verder informeren over het terugsturen van de slinger en
zorgen dat je het aankoopbedrag van 14,95 euro terugkrijgt. De kosten voor het
terugsturen van de slinger zijn voor eigen rekening.
Privacy
Als je de Lang-zullen-ze-leven-slinger bestelt op onze website www.aidsfonds.nl ben je
tevens akkoord met onze privacyverklaring.
Copyright
Bas Kosters heeft een uniek ontwerp gemaakt voor Aidsfonds. Dit is wettelijk beschermd.
Reproductie, gebruik of aanpassing van het ontwerp van de Lang-zullen-ze-leven-slinger
op welke wijze dan ook, is zonder schriftelijke toestemming van Aidsfonds en Bas Kosters
niet toegestaan.
Tot slot
Enorm bedankt voor je steun en we wensen je een leven lang plezier van de Lang-zullenze-leven-slinger!

