
 
Verkoop- & Aankoopvoorwaarden:  
 

• Via de webwinkel kan je artikelen bestellen.  
• Je vult in wat je wilt hebben en stuurt dit door dan krijg ik de lijst via de mail binnen en zal je 

het totaalbedrag incl. verzenden sturen voor akkoord.  
• Zodat je deze lijst hebt ingevuld en verzonden hebt is de aankoop bindend.  
• Dan pak ik alle artikelen en na de betaling volgt de verzending.   
• Wil je het komen ophalen in Zwolle dan zijn er uiteraard geen verzendkosten en overleggen 

we een tijdstip dat het klaar ligt.  
• Sommige creatieve artikelen gaan soms zo snel dat ze niet meer voorradig zijn. Soms kan ik 

nabestellen maar soms zijn ze uitverkocht. Dit meld ik dan via de mail en evt. andere 
vergelijkbare opties.    

• Veel kort lopende artikelen plaats ik ook op facebook dan wel als pre-order of meteen te 
bestellen.  

• Je mag dan een persoonlijk bericht sturen of mail met wat je wilt hebben.  
• Ik maak dan een bonnummer en geef je het bedrag door.  
• Je mag je bedrag overmaken naar NL89INGB0004624445 Creativiteitscentrum Inside Out 

o.v.v. bonnummer en/ of je naam. Of ik stuur je een betaalverzoek via messenger of app.   
• Na het overmaken stuur ik je pakje of envelop op en hoor ik graag als het goed is 

aangekomen.  
• En natuurlijk is een foto op facebook als je wat leuks ermee hebt gemaakt ook leuk.  
• Stel een artikel is verkeerd geleverd dan mag je dit terug sturen en krijg je van mij het juiste 

artikel alsnog toegezonden.  
• Stel je hebt zelf een verkeerde keuze gemaakt, dan mag je ook altijd ruilen, maar dan op 

eigen verzendkosten.  
• Stel een artikel werkt niet naar behoren. Stuur mij dan een mail dan bericht ik de groothandel 

en zal voor een oplossing zorgen. Meestal krijg ik het product vergoed en kan je deze komen 
ophalen in Zwolle of verzenden is mogelijk maar dit zit niet bij de vergoeding in.   
 
Hartelijke groet en dank voor je bestelling! Als kleine winkel stel ik je aankopen zeer op prijs!  
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