Bestellen
Wanneer u een stof wilt bestellen dan is de minimale bestelafname 25 cm. Daarna kunt u de
hoeveelheid steeds in stappen van 5 cm verhogen.
Bij de overige artikelen kunt u het aantal in stuks vermelden.
Vul bij het artikel van uw keuze de gewenste hoeveelheid in en klik op de bestelknop. Rond de
bestelling af door alle vervolgstappen te doorlopen.
Bezorgen en verzendkosten
De meeste voorradige artikelen worden binnen 3 werkdagen naar u verstuurd. Zodra uw bestelling is
afgerond, ontvangt u van ons een bericht.
Alle getoonde verkoopprijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten. In de winkelmand
ziet u precies wat de verzendkosten voor u zijn, voordat uw bestelling definitief is geplaatst. Voor
bestellingen van meer dan € 75,- worden géén verzendkosten in rekening gebracht.
Betalen
U kunt uw bestelling betalen met:
 iDEAL: online betalen via je eigen bank.
 vooraf via bankoverschrijving
Zichttermijn
Voor uw bestellingen geldt een zichttermijn van 14 dagen. Binnen deze termijn mag je het artikel
bekijken en beoordelen. Bent u niet tevreden? Met uitzondering van de hieronder genoemde
producten kunt u de gekochte artikelen in de originele staat en verpakking binnen de zichttermijn
retourneren. U betaalt in dat geval wel zelf de verzendkosten.
Artikelen die u niet kunt retourneren, zijn:
 Producten die overeenkomstig jouw specificaties zijn aangepast; hieronder vallen ook de
stoffen die speciaal voor u zijn afgesneden;
 Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn of door hun aard niet kunnen worden
teruggezonden;
 Boeken en patronen.
Raadpleeg voor meer informatie de Algemene voorwaarden.
Bestellen en verzendkosten
Plaatst u meerdere bestellingen op één dag, maar worden de artikelen op verschillende momenten
of adressen geleverd, dan betaalt u voor iedere levering verzendkosten. Plaatst u verschillende
bestellingen op verschillende momenten, maar wordt alles toch tegelijkertijd geleverd? Dan betaalt
u slechts 1x verzendkosten. Komt het totaal van uw bestellingen aan één adres uit op een bedrag van
meer dan € 75,-- dan worden de artikel gratis naar u verstuurd. De correctie van eventueel te veel
betaalde verzendkosten vindt plaats na levering.

Online shop
Eco-clip.eu is een winkel waar u de producten alléén online kunt bestellen. Wij hebben dus geen
fysieke winkel waar u naar toe kunt komen.
Zakelijke productbestellingen
Eco-clip.eu kan voorzien in zakelijke productbestellingen voor handwerkleraressen/-leraren en
textiele ontwerpers met een officiële inschrijving bij de KvK.
Voor overige zakelijke productbestellingen doen wij u graag de suggestie van ons Eco'dootje. Met
deze cadeaubon kunt u uw relatie zelf uit ons assortiment laten kiezen.
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