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Verzenden
Brievenbuspost NL: De verzendkosten voor brievenbuspost NL zijn standaard €3,00 per envelop.
Pakketpost NL: De pakketten worden verstuurd door PostNL. De blaffende kip berekent hiervoor bij een basis
(onverzekerde) zending een vast tarief vanaf € 7,50. Deze kosten staan niet alleen voor de verzending van het pakket,
maar ook voor het verpakkingsmateriaal en de bijbehorende handeling- en administratiekosten. Mocht u besluiten uw
bestelling als basispakket te laten versturen, dan gebeurt dit onverzekerd. De blaffende kip kan niet aansprakelijk
worden gesteld in geval van schade of vermissing; de zending vindt in dit geval geheel op eigen risico plaats!
Algemene kenmerken Zekerpakket: De verzekerde zending biedt u extra zekerheid. Door de Verhoogde
Aansprakelijkheid heeft u bij verlies of beschadiging van het pakket, onder bepaalde voorwaarden, recht op
schadevergoeding tot € 500,- Zendingen naar het buitenland worden standaard verzekerd. Vast tarief van €10,00

Levering
De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele
orderbevestiging is doorgegeven. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper
en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.
Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de
Koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.
De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging
in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de
Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.
Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.
In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder
interest of andere vergoeding.

Overmacht
Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen
omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen ontwerponderbrekingen, moeilijkheden bij
aanvoer of tekorten aan grondstoffen, energie of transport of vertragingen in transport, werkonderbrekingen of andere
collectieve arbeidsgeschillen, die het onszelf en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Persoonsgegevens
Door te bestellen op de internet site van De blaffende kip, staat de Koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de
verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het
klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing
en reclame. De blaffende kip zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden.

Het aanbod

De aangeboden goederen worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de
redelijkheid vereist. Omdat elk artikel uniek is, kan het iets afwijken van de foto op de website. De maten van de
artikelen, kunnen ook iets afwijken.
De koopprijzen ten behoeve van consumenten zijn altijd inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Koopprijzen
zijn allemaal exclusief verzendkosten.

Ruilen

Is een artikel niet wat je ervan hebt verwacht, neem dan eerst contact met De blaffende kip op: 06-24750143 of
info@deblaffendekip.nl. Ruilen van een gekochte zaak is slechts mogelijk indien De blaffende kip daarin toestemt. Je
mag het artikel, in overleg, binnen 8 werkdagen terugzenden, dit is op eigen kosten.

Handgemaakt
Het assortiment van De blaffende kip is met veel liefde en zorg handgemaakt, het gaat om unieke en zijn meestal niet
getest. De blaffende kip heeft er alles aan gedaan om de beste kwaliteit te leveren maar het gebruik van deze

producten is voor eigen risico, controleer regelmatig het artikel en of alles nog naar behoren werkt. Wij horen het
echter graag wanneer het product niet naar wens functioneert. We zullen dan op zoek gaan naar een oplossing. Bij
gebruik van onze spullen bij kinderen willen wij voor de veiligheid adviseren deze producten altijd onder toezicht van
een volwassene te gebruiken.

Informatie op de website
Ondanks dat wij ons best doen, om alle informatie op www.deblaffendekip.nl up to date en juist te houden, kunnen we
niet garanderen, dat de informatie steeds correct of volledig is. Aan de op www. deblaffendekip.nl aangeboden
informatie en/of diensten, kunnen geen rechten worden ontleend.

Copyright

Niets van de website www.deblaffendekip.nl mag worden gekopieerd, zonder toestemming van de Blaffende kip.

Aansprakelijkheid
Ondanks dat De blaffende kip alles in het werk stelt, om de bestelling netjes af te leveren, zijn wij niet aansprakelijk
voor schade, vermist raken of diefstal, tijdens de verzendprocedure. Mocht een dergelijke situatie zich voordoen, zijn
wij bereid om je zo goed mogelijk verder te helpen.

