Klantenservice & Algemene Voorwaarden Op Den Hoek
Bedenktijd en retour
Het kan voorkomen dat je een bestelling retour wilt sturen of inleveren.
Wellicht omdat het product niet bevalt of vanwege een andere reden. Wat uw reden ook is, je hebt
recht jouw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren.
Na annulering heb je nogmaals 14 dagen om jouw product retour te sturen
Je krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor
retour van jouw thuisadres naar de boerderij zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa
7,25 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van jouw vervoerder. Indien je gebruik
maakt van jouw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien
redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd
worden. Om gebruik te maken van dit recht kun je contact met ons opnemen via info@opdenhoek.nl.
Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van jouw retour
terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.
Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te
proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan jou doorberekenen.
Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.
Product ruilen
Doorgaans is het niet gebruikelijk om onze zuivelproducten te ruilen. Mocht je hierover vragen hebben
dan kun je contact opnemen met ons via info@opdenhoek.nl. Indien het toch noodzakelijk blijkt om
het product te ruilen dan draag je zelf de kosten voor terugzending van het product.
Garantie
Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan jou te
leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat of dat er iets anders gebeurt
waardoor je aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien ben je verplicht om binnen twee
maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen
de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor vervanging.
Klachten
Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We stellen het zeer op prijs om
klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@opdenhoek.nl. Vanaf 15 februari
2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform
van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw
klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform
van de Europese Unie.
Betaalmethodes
Je kunt jouw bestelling voor onze producten op verschillende manieren betalen. Momenteel bieden we
de volgende betaalmethodes aan:
Op ons afhaalpunt betaal je contant of via ideal met een QR code.
Via de website reserveer je jouw producten en betaal je vooraf online via Ideal, vervolgens haal je
jouw producten op bij ons afhaalpunt.
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