
 
Algemene Voorwaarden 

 Pimpenier.nl  

 Kamer van Koophandel-nummer 75557975   

Deze voorwaarden zijn van toepassing op door u bestelde artikelen en de 

door u geplaatste opdrachten voor het maken van een product. 

U gaat akkoord met onderstaande algemene voorwaarden: 

 

Prijzen 

Prijzen voor particuliere klanten zijn in euro’s inclusief 21% BTW. 

Prijzen voor bedrijven en wederverkopers zijn in euro’s exclusief 21% BTW. 

Bij afname van grote hoeveelheden geldt een kortingsstaffel.    

Ontwerpkosten en spoedopdrachten worden apart in rekening gebracht.   

Opdrachten van particuliere klanten worden verwerkt na een aanbetaling.  

Deze aanbetaling wordt verrekend bij het afhalen. 

Betaling door bedrijven en wederverkopers binnen 30 dagen na facturering.   

Bij niet tijdige betaling, vraagt Pimpenier.nl  bij volgende levering(en) een 

aanbetaling.  

                                                                              

Afhalen of verzenden 

Bestelde artikelen kunnen, na afspraak, afgehaald worden in Eext. 

Verzending op kosten van de koper.  

Verzending zal plaatsvinden na ontvangst van betaling.  

Pimpenier.nl is niet aansprakelijk voor kosten die het verstrekken van 

onjuiste adresinformatie met zich meebrengt. 

 

Fouten in de tekst of prijs 

Voor eventuele fouten genoemd in de omschrijving van de opdracht kan 

Pimpenier.nl niet aansprakelijk gesteld worden.    

Kleuren die op het scherm zichtbaar zijn, kunnen afwijken van de 

werkelijkheid, door de resolutie van het scherm. Hiervoor is Pimpenier.nl    

niet aansprakelijk.  

 

Publicatie van foto’s 

U gaat akkoord met de publicatie van foto’s van de door Pimpenier.nl in uw 

opdracht vervaardigde producten. Bij bezwaar hiertegen kunt u dit 

schriftelijk laten weten. 

 



Retourneren 

U heeft het recht, om binnen 14 dagen na levering,  het product  te 

retourneren, mits in originele verpakking en originele staat.  

Speciaal voor u ontworpen producten kunnen niet retour.  

Na ontvangst van het product in originele staat en verpakking, zal het 

aankoopbedrag terug gestort worden.  

U dient vooraf contact op te nemen over een eventuele retourzending. 

 

Ondeugdelijk gebruik 

Pimpenier.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van 

ondeugdelijk gebruik van de geleverde producten en/of schade ontstaan door 

of na breuk. 

 

Niet namaken 

Het idee van de door Pimpenier.nl vervaardigde producten is vastgelegd in 

het i-DEPOT onder nummer 118680. Het is niet toegestaan deze na te 

bootsen voor commercieel gebruik.  
 

 

 

 

 


