
K L A N T E N S E R V I C E

VERRASSEND VEEHOUDER I J
KVK: 57020027
Contact: verrassend.veehouderij@gmail.com



Verzendkosten € 5,95 incl. BTW binnen Nederland.

Pakketten worden altijd verstuurd naar het door u opgegeven afleveradres met handtekening voor

ontvangst.

 

De kosten van een retourzending zijn voor rekening van de klant.

Na ontvangst van uw betaling worden de door u bestelde producten 

gewoonlijk binnen 3 werkdagen verzonden.

 

Zodra uw bestelling verzonden is sturen wij een e-mail met verzendinformatie.

U ontvangt een "PostNL Track & Trace" code zodat u de voortgang van de zending kunt volgen.

Wanneer de afleverpoging niet gelukt is, zal de bezorger een bericht 

achterlaten zodat u het pakket kunt ophalen bij de 

PostNL afhaal locatie. Bij een PostNL locatie kunt u gevraagd worden naar een geldig legitimatiebewijs en

om te tekenen voor ontvangst.

LET OP: U dient uw pakket binnen 1 week op te halen. (PostNL regelement)

 

VERSTUREN &
RETOURNEREN

Informatie

Versturen

Bedrijfsgegevens
 

Post en vestigingsadres (geen bezoekadres)

Paalstraat 8

5176 NE De Moer

verrassend.veehouderij@gmail.com

 

Registratienummer Kamer van Koophandel: 57020027

BTW-identificatienummer: NL002231371B32



COMPANY
HIGHLIGHTS

Where we are right now
 

Belangrijke informatie over de wettelijke bedenktijd bij ‘verkoop op afstand’.

 

Wanneer u als consument een product koopt via internet heeft u 14 

kalenderdagen bedenktijd om te beoordelen of u het toegezonden product 

wil behouden of dat u product retour wilt sturen en hiermee de 

overeenkomst te ontbinden (herroepingsrecht).

 

Wat zijn uw rechten?

Bij een aankoop op afstand heeft u - op de hieronder genoemde 

uitzonderingen na - een zichttermijn van 14 dagen waarbinnen u kan 

besluiten om de overeenkomst te herroepen.

De zichttermijn gaat in op de dag dat het product bij u is 

afgeleverd. Wanneer u een product wilt terugsturen, zal dit binnen de 14

 dagen zichttermijn aangegeven moeten worden. Zie hiervoor onderstaande 

”werkwijze terug zenden”. Hierna heeft u 14 kalenderdagen de tijd om het

 product te laten bezorgen bij Verrassend Veehouderij.

 

Kosten terugsturen.

De verzendkosten voor het terugsturen en het risico voor het 

terugsturen - bijvoorbeeld voor eventueel zoekraken - liggen bij u als 

klant. 

Als u gebruik maakt van het herroepingsrecht wordt het volledige 

aankoopbedrag, inclusief bezorgkosten, binnen 14 dagen na het bericht 

van de annulering terugbetaald. Bij een gedeeltelijke terugzending van 

bestelde producten worden de op de factuur vermelde bezorgkosten niet 

terugbetaald. Terug gezonden producten worden niet verrekend met een 

eventuele nieuwe bestelling maar apart gecrediteerd.

 

Voorwaarden voor het gebruik maken van de wettelijke bedenktijd.

U kunt aanspraak maken op de bedenktijd als u het product ongebruikt,

 onbeschadigd en waar mogelijk in de oorspronkelijke verpakking kunt 

terugsturen.

 

 

Werkwijze voor terug zenden.

Wanneer u een product wilt retourneren, dan moet u dat binnen de 

wettelijke termijn van 14 dagen aangeven. Dit gaat het eenvoudigste via e-mail.

Nadat wij uw gegevens hebben ontvangen krijgt u hiervan bericht.

Nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het 

herroepingsrecht zal het product binnen 14 dagen bezorgd moeten zijn 

bij Verrassend Veehouderij.

 

Het retour post adres van onze webshop is:

Webshop Verrassend Veehouderij

Paalstraat 8

5176NE De Moer

Nederland

Retourneren



BETALEN &
VOORRAAD

Informatie

Betaalmethoden

Alle betaalmogelijkheden worden in het winkelwagentje getoond wanneer er producten

zijn toegevoegd! 

 

iDEAL (Nederlandse banken)

Eenvoudig online betalen via uw Nederlandse bank. 

Wanneer u kiest voor deze betaalmethode komt u automatisch op de 

beveiligde website van Mollie Payments. Mollie verwerkt betalingen voor 

webshops. U kunt vervolgens uw betaling afronden via deze beveiligde 

omgeving.

 

CREDIT CARD

Visa – MasterCard - Maestro - American Express – CartaSi - Cartes Bancaires - APPLE

PAY.

Wanneer u kiest voor deze betaalmethodes komt u automatisch op de 

beveiligde website van Mollie Payments. Mollie verwerkt betalingen voor 

webshops. U kunt vervolgens uw betaling afronden via deze beveiligde 

omgeving. 

 

Zijn de producten op voorraad?

Bij Verrassend Veehouderij zijn de artikelen op voorraad.

Het kan echter voorkomen dat de fabrikant het product tijdelijk niet 

kan leveren. Alleen bij deze artikelen wordt een voorraad aantal 

aangegeven in de webshop. 

Mocht onverhoopt een product niet op voorraad zijn, wordt u z.s.m. op de hoogte

gebracht. Op dat moment kunt u ervoor kiezen de bestelling te annuleren.

BETAALMETHODE



De Algemene Voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk zijn tot stand 

gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de 

Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische 

Raad en treden in werking per 1 juni 2014.   Deze Algemene 

Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Stichting 

Webshop Keurmerk met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in

 de Wet Financieel Toezicht en voor zover deze diensten onder toezicht 

staan van de Autoriteit Financiële Markten.

 

Deze kunt u eenvoudig downloaden op onze website aan de rechter onderkant

van de pagina.

ALGEMENE VOORWAARDEN

VOORWAARDEN &
PRIVACY

Informatie

Webshop Verrassend Veehouderij, gevestigd aan Paalstraat 8 5176NE De Moer

Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals

weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://www.verrassend-veehouderij.nl

Paalstraat 8 5176NE De Moer

Telefoon +31 648524298

 

 

PRIVACY



Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken wanneer u

een aankoop gedaan heeft:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Internetbrowser en apparaat type

- Bankrekeningnummer bij vooraf overmaken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te 

verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze 

toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet 

controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook 

aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo

 te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder 

ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die 

toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een 

minderjarige, neem dan contact met ons op via verrassend.veehouderij@gmail.com, dan 

verwijderen wij deze informatie.

 

Webshop Verrassend Veehouderij verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende

doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te

kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- U de mogelijkheid te geven een klant- of product beoordeling te geven

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Webshop Verrassend Veehouderij verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier 

wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor 

onze belastingaangifte.

 

Wanneer u de persoonsgegevens die wij verwerken niet wilt verstrekken kunt u geen

aankoop doen bij Webshop Verrassend Veehouderij

 

 

 

PRIVACY



Webshop Verrassend Veehouderij neemt niet op basis van geautomatiseerde

verwerkingen 

besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor 

personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door 

computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld

 een medewerker van Webshop Verrassend Veehouderij) tussen zit.

Webshop Verrassend Veehouderij gebruikt de volgende systemen:

- De beveiligde servers van betaaldiensten.

- De beveiligde servers van Antagonist hosting.

 

Webshop Verrassend Veehouderij bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt 

nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden 

verzameld. Het doel tot bewaren van persoonsgegevens is om uw bestelling

 te verwerken, uw aanspraak op de wettelijke garantietermijn te bepalen 

en om uw gegevens te raadplegen bij een advies over gebruik van de 

aangekochte producten.

 

Webshop Verrassend Veehouderij verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt 

deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze 

overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

Webshop Verrassend Veehouderij gebruikt alleen technische en functionele cookies. 

En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie 

is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website 

wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die 

wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de 

website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar 

behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook 

kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor

 cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies 

meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is 

opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of

 te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming

 voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de 

verwerking van uw persoonsgegevens door Webshop 't Maatje en heeft u het

 recht op gegevensoverdraagbaarheid. 

 

 

PRIVACY


