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VERZENDEN

Voor een fysiek exemplaar van een reisgids hanteert True Blue
by Demi een levertijd van 3 tot 5 werkdagen binnen Europa .
Indien het postbedrijf (PostNL) vertraging heeft, brengen wij u
daarvan uiteraard op de hoogte. Binnen Nederland bieden wij
standaard de verzending van de pakketten aan met
Track&Trace. Buiten Nederland, maar binnen Europa1, is dit
niet van toepassing. Bij deze verzending kunt u zelf kiezen of u
het pakket met óf zonder Track&Trace wilt ontvangen. Prijzen
zijn €4,- voor verzending binnen Nederland en €9,- binnen
Europa, maar buiten Nederland, tenzij anders vermeld.

DIGITALE REISGIDSEN
De consument krijgt na aankoop van een digitale reisgids
dezelfde dag een e-mail met daarin het pdf-document. Indien
de bestanden groter zijn dan 10 MB worden de bestanden
aangeleverd via WeTransfer.

BEDRUKTE REISGIDSEN



RETOURNEREN

Het hele retourbeleid en de herroepingsrecht kunt u
terugvinden in onze Algemene Voorwaarden. Hieronder vindt u
een korte samenvatting over het algemeen retourbeleid: U heeft
geen herroepingsrecht op het drukwerk op maat (reisgids
cadeau) en de cadeaubonnen. Indien het herroepingsrecht wel
van toepassing is, heeft u, als consument, 14 dagen bedenktijd.
Deze bedenktijd gaat direct in na ontvangst van het (laatste)
pakket.  Het artikel dat wordt geretourneerd moet in dezelfde
staat zijn als toen u het pakket in ontvangst nam. Voor alle
eisen verwijs ik u door naar de Algemene Voorwaarden, artikel
7. Voor het retourneren van het pakket dient u een e-mail te
sturen naar service@truebluebydemi.nl of het retourformulier
hieronder te downloaden en met het pakket op te sturen naar:
Laferhof 3, 2801 CZ Gouda Nederland.

De verzendkosten zijn op eigen rekening. De kosten worden
verrekend met het voldane bedrag dat binnen 14 dagen terug
op uw rekening staat. Het verzenden is geheel op eigen risico.
Daarom raden wij u aan om het geretourneerde pakket naar
het kantoor op te sturen met Track&Trace. Na het ontvangt van
het retourpakket op het kantoor krijgt u een e-mail met daarin
de bevestiging. U kunt na het ontvangen van deze bevestiging
het bedrag minus de verzendkosten binnen 14 dagen op uw
rekening verwachten.


