MorgenStond
Algemene voorwaarden

1. MorgenStond verbindt zich ertoe om de manden stipt te leveren op de doorgegeven
leveringsdatum en tijdstip. MorgenStond kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade
geleden door de klant, van welke aard ook, ingevolge het niet tijdig leveren van de mand(en).
2. De manden worden geleverd, conform de beschrijving zoals ze vermeld wordt op de website.
De exacte samenstelling van elke mand kan echter gewijzigd worden, in functie van de
beschikbaarheid.
3. Alle prijzen, vermeld op de website zijn inclusief BTW, exclusief transportkosten indien van
toepassing. De eventuele transportkosten worden toegevoegd aan de prijs van de producten en
worden afzonderlijk aangegeven op het bestelformulier nadat het land van de bestemmeling werd
geselecteerd. Tenzij de instructies weergegeven op de website anders bepalen, zijn de prijzen
geldig de dag van de raadpleging van de website.
4. Facturen zijn betaalbaar 14 dagen na factuurdatum
5. Bij Morgenstond heeft u recht op de wettelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen.
De Belgische wet op de handelspraktijken, informatie en bescherming van de consument van 12
april 2010 laat de aankoper toe binnen de 14 kalenderdagen vanaf de levering van het product de
verkoper te informeren dat hij/zij van de aankoop afziet. De goederen dienen dan, onbeschadigd,
ongebruikt en ongeopend, terug gestuurd te worden binnen de 5 werkdagen nadat u
MorgenStond informeerde. U kan MorgenStond informeren door een email te sturen naar
retour@morgenstond.be waarin u de gegevens van uw bestelling herneemt. Uw email dient
eveneens een geldig bankrekeningnummer te vermelden waarop het aankoopbedrag kan
teruggestort worden.
MorgenStond kan teruggezonden goederen weigeren of niet terugbetalen wanneer de originele
verpakking geopend werd of wanneer de producten door de koper werden beschadigd.
MorgenStond draagt geen enkele kost of verantwoordelijkheid betreffende het door de koper
terugsturen van goederen. Goederen die teruggestuurd worden zonder voorafgaand bericht (zie
vorige paragraaf) worden niet aanvaard en niet terugbetaald.

