
  

 1. Aankoop Lustrumtrui  

1.1. Met bestelling van de Lustrumtrui verklaar je de algemene voorwaarden te hebben 

gelezen en deze te hebben geaccepteerd.  

 2. Betaling kosten Lustrumtrui bij bestelling voor 23 maart  

 2.1. De Lustrumtrui kost €12,-. Dit bedrag is exclusief eventuele verzendkosten.   

 2.1.1. De verzendkosten zijn voor de rekening van de koper.   

 2.1.1.1. Voor bezorgopties en bijbehorende verzendkosten, zie 4.1 t/m 4.4.  

2.2. De betaling van de Lustrumtrui inclusief eventuele verzendkosten dient te zijn 

voldaan voordat de trui afgehaald/verzonden wordt.  

2.3. De verzendkosten (indien van toepassing) bedragen €6,75. Door te kiezen voor 
verzending naar een ander adres dan de kosteloze opties, ga je akkoord met de 

betaling van de verzendkosten.  

 2.4. De link om de betaling te voldoen volgt per mail.  

 3. Betaling kosten Lustrumtrui bij bestelling na 23 maart  

 3.1. De Lustrumtrui kost €12,-. Dit bedrag is exclusief verzendkosten.   

 3.1.1. De verzendkosten zijn voor de rekening van de koper.   

 3.1.1.1. Voor bezorgopties en bijbehorende verzendkosten, zie 5.1.  

3.2. De betaling van de Lustrumtrui inclusief verzendkosten dient te zijn voldaan binnen 

2 weken na het plaatsen van de bestelling.   

3.3. De verzendkosten bedragen €6,75. Door het aanschaffen van de trui, gaat de koper 

akkoord met de betaling van de verzendkosten.  

 3.4. De link om de betaling te voldoen volgt per mail.  

4. Bezorgopties bij bestelling voor 23 maart 

4.1 Kosteloos ophalen in Amsterdam  

4.1.1 Je komt de trui op 26 maart ophalen op dit adres: Funenpark 60, 1018 AK, 
Amsterdam. De ophaaltijden volgen per mail.  

4.2 Per post laten versturen naar een ander adres.  

4.2.1 De trui wordt via PostNL naar een door jou opgegeven adres verzonden. 

Hier komen verzendkosten van €6,75 bij kijken. Deze kosten zijn voor de 

rekening van de koper.  

 5. Bezorgopties bij bestelling 

 5.1. Per post laten versturen naar een adres.  

5.1.1. De trui wordt via PostNL naar een door jou opgegeven adres verzonden. 

Hier komen verzendkosten van €6,75 bij kijken. Deze kosten zijn voor de 

rekening van de koper.  

 5.1.2. De trui wordt zo snel mogelijk verzonden zodra de betaling is voldaan.  

 6. Wijzigen bezorgoptie  

6.1. Je kunt je bezorgoptie wijzigen tot de betaling is voldaan. Als je dit later doet dan 

kunnen wij de wijziging niet garanderen. Dit kun je enkel doen door een mail te 

sturen naar secretaris@comenius-uva.nl.  

   



 7. Annuleren Lustrumtrui  

7.1. Je kunt je bestelling van de lustrumtrui annuleren tot 2 weken na reservering. Dit 

kun je enkel doen door een mail te sturen naar secretaris@comenius-uva.nl  

 8. Weigerlijst  

8.1. Wanneer je te laat bent met betalen heb je twee weken de tijd om het 

verschuldigde bedrag alsnog over te maken naar studievereniging Comenius.   

8.2. Wanneer de kosten twee weken na de deadline niet zijn betaald aan 
studievereniging Comenius kom je op de weigerlijst.   

8.3. Wanneer je je twee keer te laat afmeldt voor een activiteit en/of bestelling kom je 

automatisch op de weigerlijst.   

8.4. De weigerlijst houdt in dat je niet meer welkom bent bij activiteiten en/of 

bestellingen van Studievereniging Comenius voor de rest van het huidig studiejaar, 

tenzij er een gegronde reden is beoordeeld door huidig bestuur.  


