Algemene voorwaarden Comenius mondkapjes
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Aankoop Comenius mondkapjes
1.1 Met het bestellen van een Comenius mondkapje, verklaar je de algemene
voorwaarden te hebben gelezen en deze te hebben geaccepteerd.
Betaling Comenius mondkapjes
2.1 De Comenius mondkapjes kosten €3,- per stuk.
2.2 De betaling van de Comenius mondkapjes dient te zijn voldaan voordat de
mondkapjes afgehaald of verzonden kunnen worden.
2.3 De betaling dient binnen een week na ontvangst van de betaallink te worden
voldaan. Doe je dit niet, dan wordt je reservering geannuleerd.
2.4 De betaallink volgt na bestelling zo snel mogelijk per e-mail.
Informatie over verzending
3.1 De verzending vind plaats via de post. De mondkapjes zijn leverbaar via de
brievenbus en worden verstuurd via de UvA. De UvA en studievereniging Comenius
zijn niet verantwoordelijk voor het afleverproces na verzending.
3.2 De verzending zal plaatsvinden naar het door jou opgegeven adres in het
aanmeldformulier.
3.3 Je mondkapje(s) worden zo snel mogelijk verzonden zodra aan de betaling is
voldaan.
Informatie over afhalen
4.1 Je kan je mondkapje(s) komen afhalen in de bestuurskamer nadat je betaalt hebt
voor je mondkapje(s). Indien de coronamaatregelen dit toelaten, hoef je hier geen
specifieke afspraak voor te maken. Je kan dan op de openingstijden van de
bestuurskamer langskomen.
Wijzigen bezorgen/afhalen
5.1 Je kunt je wijzigingen in het laten verzenden of afhalen doorgeven tot je aan de
betaling hebt voldaan.
5.2 Als je al aan de betaling hebt voldaan, kunnen wij de wijziging niet garanderen.
5.3 Wijzigen van je bezorgoptie dient te worden gemaild naar acquisitie@comeniusuva.nl
Annuleren/retourneren bestelling
6.1 Je kunt je bestelling annuleren tot je aan de betaling hebt voldaan. Hierna kunnen wij
annuleren niet garanderen indien er gekozen is voor verzending. Ook annuleren
dient te worden gedaan door te mailen naar acquisitie@comenius-uva.nl
6.2 Je kunt je bestelling niet retourneren.

