Shipping Policy
Delivery
Your package will be delivered to your door by DHL . European delivery time is within 2 to 5 days. We
strive for the best rates for outback and abroad.
Shipping rate, please contact us.

Free shipping rate
We ship free to the Netherlands on orders over € 150,00
We ship free to Belgium on orders over € 200,00
We ship free to Germany on orders over € 200,00
All other country we ship for free on orders over € 300,00

STANDARD THERMS OF SALE

Customer agrees with these Terms of Sale by the placement of an order to purchase a Product from
imaladesign.com
All Sales Made in Wijchen, The Netherlands
All sales shall be deemed made in wijchen, The Netherlands, regardless of the location of the
Customer.
Price
1. Prices and promotions are listed in imaladesign Website and its advertisement, and are subject to
change without notice.
2. Payment is due before shipment, unless credit terms have been arranged in advance with
imaladesign.com
3. Imaladesign.com collects sales tax (VAT) for sales delivered within the eu.imaladesign.com shall
not be liable for handling or customs charges for shipments outside the EU.
4. If an error is made and a product is listed at an incorrect price, imaladesign.com shall maintain the
right to refuse or cancel any orders placed at the incorrect price. If the order has been confirmed and
charged to your credit card, imaladesign.com shall immediately issue a credit in the amount of the
incorrect price.

Shipping policy

Levering
Uw pakket zal aan uw deur worden afgeleverd door DHL . Europese levertijd is binnen 2 tot 5 dagen.
We streven naar de beste tarieven voor binnenland en buitenland.
Verzendkosten tarief , gelieve ons te contacteren .

Gratis verzending tarief
Wij verzenden gratis naar Nederland bij bestellingen boven € 150,00
Wij verzenden gratis naar België bij bestellingen boven € 200,00
Wij verzenden gratis naar Duitsland bij bestellingen boven € 200,00
Alle andere landen verzenden we gratis bij bestellingen boven € 300,00

STANDARD VERKOOP
Klant erkent akkoord met deze verkoop/algemene voorwaarden door de plaatsing van een order om
een product te kopen van imaladesign.com
Alle verkopen in Wijchen , Nederland
Alle verkopen worden geacht in Wijchen , Nederland , ongeacht de locatie van de Klant.

prijs
1 . Prijzen en promoties worden vermeld in imaladesign website en de reclame , en zijn onderhevig
aan verandering zonder kennisgeving .
2 . Betaling dient te geschieden vóór verzending , tenzij dit is goedgekeurd door imaladesign.com
3 . Imaladesign.com verzamelt omzetbelasting ( BTW) voor verkoop binnen de eu imaladesign.com
geleverd is niet aansprakelijk voor behandeling of douane kosten voor zendingen buiten de EU.
4 . Als er een fout wordt gemaakt en een product wordt vermeld met een verkeerde prijs , zal
imaladesign.com het recht om te weigeren of te annuleren eventuele bestellingen geplaatst op de
verkeerde prijs te handhaven . Als de bestelling is bevestigd en ten laste van uw creditcard, zal
imaladesign.com onmiddellijk een credit te geven in de hoeveelheid van de verkeerde prijs .

