
Bestellingen:

Bestellingen worden verstuurd zodra het geld is bijgeschreven op mijn rekening.

Zodra uw bestelling gepakt is sturen wij u een email toe.

Terug sturen:

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van

redenen de overeenkomst te herroepen.

Daarna nog 14 dagen om het terug te sturen..
U krijgt het hele aankoopbedrag incl. verzendkosten terug.

U betaald alleen de verzendkosten voor het terugsturen.
Het artikel(en) moet in orginele staat en ongebruikt zijn.

Heeft U het aangetekend ontvangen dan moet het ook aangetekend terug gestuurd worden.

Ruilen en Garantie;

Het kan voorkomen dat U iets besteld wat niet bevalt. Dit mag altijd geruild worden,
maar houd er rekening mee dat de retour verzendkosten voor U zelf zijn.

Op slotjes. verlies van steentje e.d. geef ik GEEN garantie.
Op fabricage fouten krijgt U wel garantie.

Stuur binnen 48 uur even een mail naar: Info@jewelforless.nl

En vermeld daarin Uw klacht.

Backorder:

Wij houden NIETS in backorder tenzij anders overeen gekomen.

Betalingen:

Alle prijzen zijn incl. BTW
Overschrijven is gratis.

Paypal ( alleen voor buitenlandse klanten op aanvraag) kost 3,5% van het totaalbedrag. Dit 

zijn verwerkingskosten.

Verzenden en verzendkosten:

Binnen Nederland:

Tot een bedrag van € 50,00

PostNL € 3.00 (1-5 werkdagen)

Brievenbuspakje € 4,00

Hier krijg je een Track en Trace code erbij
Pakketpopst Ophaalpunt (DPD of DHL) € 5,00

Pakketpost thuislevering ( DHL) € 6,00
Pakketpost thuislevering (PostNL) € 7,25

Boven de € 50,00 

Gratis

Alle pakketten die gewoon of aangetekend binnen NL worden met DHL verzonden.

De levertijd bedraagt ong. 1 tot 3 werkdagen

België en Duitsland brievenbus post. 

Tot een bedrag van € 60,00

Brievenbuspost € 4,50

Pakketpost (ophaalpunt) € 6,50

Pakketpost (thuislevering) € 8,50



Boven de € 60,00

Gratis

Contant

U kunt Uw bestelling ook zelf komen halen.

Workshops

De workshop dient 7 dagen voor aanvang betaald te zijn via overboeking op mijn rekening.
Dit i.v.m. de aankoop van materialen.

Mocht er iemand bij komen in die 7 dagen: Laat me het even weten. Dit bedrag kan op de 

avond/middag voldaan worden.
Bij verhindering ( van een van de partijen ) wordt de avond/middag verschoven naar een 

andere datum.

Wordt er op de dag van de workshop afgebeld dan wordt 10 % adm. kosten in rekening 
gebracht.

Privacy verklaring:

Bedrijfgegevens:

Jewel for Less

Eigenaar: HHM Seuren Steischuld
Gevestigd:

Bleijerheiderstraat 92
6462 AM Kerkrade

Tel. nr.: 0455815385

KvK: 14087600
BTWnr: NL097454734B.01

Deze gegevens heb je nodig om eventueel een klacht in te dienen.

Wat bewaren we van jou:

Naam en Voorna(a)m(en)

Email adres

Telefoonnummer;
(factuur)Adres

Technische gegevens van de apparatuur die jij gebruikt (bijvoorbeeld van jouw 

smartphone/laptop/tablet of een kiosk uit de winkel),
zoals IP-adres, MAC-adres en de gebruikte software;

Betaalgegevens
Aankoopgeschiedenis ( Alleen als je een account hebt aangemaakt)

Inloggegevens van jouw account.

Ook als je geen bestelling hebt gedaan bewaren wij gegevens als:

Je je aan hebt gemeld voor de nieuwsbief (alleen je emailadres)

Of een account hebt aangemaakt. (je emailadres en gegevens die je zelf hebt ingevuld, maar 
ook je IP adres.)

De juridische grond voor het verwerken van uw e-mailadres en andere gegevens voor dit doel 

is gebaseerd op

Jewel for Less rechtmatige belang bij het beschermen van de veiligheid van uw account.

Verstrekking aan derden

JEWEL for LESS zal in bepaalde gevallen, indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de 

doeleinden die in deze
Privacy Verklaring zijn opgenomen, persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen.

Koopovereenkomst:

• Postorderbedrijf, voor het bezorgen van jouw order;

       



• Hostingpartij van de website inclusief de developer;

• Betaalprovider, voor het verzorgen van betalingen en terugbetalingen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken
indien jij hiervoor geen toestemming hebt gegeven,

tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in 

het kader van
fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze 

gegevens af te geven

Al deze gegevens worden bewaard omdat wij anders je bestelling niet kunnen verwerken.

De gegevens blijven 7 jaar in ons bezit, omdat dit order gegevens zijn en 7 jaar bewaard 
dienen te worden.

Als je het niet eens bent met de opslag van je gegevens heb je het recht om een klacht in te 
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mocht je op een van de knoppen van social media klikken dan worden er ook daar gegevens 
van jou bewaard.

Houd hier rekening mee.

Je hebt ten alle tijden het recht om jou gegevens door ons te laten verwijderen.
Met uitzondering van je orders. Deze blijven 7 jaar bewaard voor eventuele controle van de 

belastingdienst.

Dus kort en krachtig: Wij bewaren alleen datgene jij aan ons verstrekt en dit wordt niet aan 
derde doorgegeven.

Wil je uit ons systeem stuur dan een email naar:

mailto:info@jewelforless.nl

Jewel for Less


