Voorwaarden en Garantie
Bij bestelling of reserveren van een workshop
gaat de koper akkoord met deze algemene
voorwaarden.
Levering
De artikelen van Lekker Bling zijn veelal
handgemaakt en kunnen enigszins afwijken van
de getoonde afbeeldingen. Mocht dit zo zijn
dan heeft Lekker Bling dit op haar web-site
vermeld.
Verzenden en bezorgen
Lekker Bling laat de bestellingen bezorgen
door TNT POST. Bij bezorging door TNT POST
zijn de bezorg voorwaarden van TNT POST van
toepassing. De artikelen worden zorgvuldig
verpakt voor transport en Lekker Bling, kan
niet aansprakelijk worden gesteld voor de
fouten van de bezorger.
Lekker Bling is nooit aansprakelijk voor
verlies van zendingen.
Bij ontvangst dient de koper de inhoud te
controleren op schade / onvolkomenheden, mocht
dit het geval zijn, dan dient de koper direct
contact op te nemen met Lekker Bling middels
e-mail via info@lekkerbling.nl
Alle bestellingen worden na betaling, binnen
24 uur ter verzending aangeboden bij TNT
POST.
verzendkosten
De genoemde prijzen op de site zijn inclusief
BTW en exclusief verzendkosten.
De standaard verzendkosten bedragen voor:
brievenbuspost € 3,95

Verzenden pakketten Nederland:
tot 20 kg €6,95
meer dan 20 kg €13,25
Bij bestellingen van 25 euro of meer worden
geen verzendkosten berekend.
Wilt u uw aankopen laten verzenden naar het
buitenland dan gelden de daarvoor geldende
tarieven van TNT Post
Privacy
Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het
klanten bestand van Lekker Bling. Deze
gegevens worden niet aan derden verstrekt en
zijn uitsluitend bedoeld t.b.v. intern
gebruikt en communicatie van ons met u als
klant.
Retourneren
Mocht u iets hebben besteld, dat na aflevering
toch niet aan uw wensen voldoet, dan kunt u
het product binnen 14 dagen terugsturen.
Zonder problemen of moeilijke vragen stuurt u
het artikel in goede en onbeschadigde staat,
terug naar Lekker Bling en krijgt u het
aankoopbedrag van het artikel direct terug.
Lekker Bling is niet aansprakelijk voor
beschadigingen ontstaan tijdens het retour
sturen.
Retourzendingen dienen binnen 5 dagen na
aflevering via e-mail aan Lekker Bling te
worden gemeld.
Betaling

Gratis via IDEAL, of vooraf overmaken, hierbij
wordt uw bestelling verzonden zodra de
rekening voldaan is.
Blijft betaling uit, dan wordt na 7 dagen uw
bestelling geannuleerd.
Kortingscode`s zijn niet geldig op reeds
afgeprijsde artikelen.
Het is niet toegestaan, foto`s en teksten van
Lekker Bling , zonder toestemming te
kopiëren.
Voorwaarden workshops
Workshops algemeen
De workshops bij Lekker Bling worden gegeven
aan minimaal 5 en maximaal 10 personen.
De externe workshops worden gegeven aan
minimaal 5 en een maximum aantal personen in
overleg.
Individuele workshops vinden doorgang bij
voldoende aanmeldingen.
Lekker Bling is niet aansprakelijk voor schade
ontstaan tijdens een workshop.
De klant is tijdens een workshop op locatie
verantwoordelijk voor de inrichting van deze
locatie.
De locatie dient voorzien te zijn van
voldoende werkruimte, zitplaatsen en voldoende
licht.
Prijzen workshops:
Het lesgeld per workshop bedraagt €25,00 per
persoon of een ander vooraf afgesproken
bedrag.
Het lesgeld is inclusief materialen voor de in

de les behandelde techniek
Het lesgeld is inclusief begeleiding, koffie,
thee en een versnapering.
Men dient het totaal van het lesgeld direct na
het eindigen van de workshop, contant, te
voldoen.
Reiskosten
Ten behoeve van een externe-workshop waarvan
de locatie meer dan 15 kilometer van Lekker
Bling is gelegen wordt een kilometervergoeding
van € 0,30 per kilometer berekend.
Workshops reserveren
De workshops van Lekker Bling kunnen
telefonisch of per e-mail worden
gereserveerd.
Na reservering word deze per e-mail bevestigd.
Algemene voorwaarden zijn terug te vinden op
de website www.lekkerbling.nl
Bij groepen wordt een aanbetaling van €10 per
persoon gefactureerd.
Annuleren Workshop/cursus
Tot 2 weken voor aanvang van de workshop/
cursus kunt u deze kosteloos annuleren.
Wanneer binnen twee weken voor aanvang van de
workshop wordt geannuleerd zal de aanbetaling
in rekening worden gebracht.
Voor gereserveerde personen die uiteindelijk
niet aan een workshop deelnemen wordt €10,00

per persoon in rekening gebracht.
Lekker Bling is ten alle tijden gerechtigd,
zonder opgaaf van reden, een workshop te
annuleren, de aanbetaling zal in dit geval
geheel worden geretourneerd.
Lekker Bling is ingeschreven bij Kamer van
Koophandel te ‘s-Gravenhage
KvK-nummer: 27315131
BTW-nummer:NL154161652
rekeningnummer: ABN-AMRO rek.
NL50ABNA0503986828

