Contactgegevens

Adres:
SwimMere zwemsport
Kebajastraat 23
1336 NA ALMERE
Nederland
Afhalen: SwimMere zwemsport is een webwinkel en heeft geen winkel. Op afspraak
kunnen goederen op bovenstaand adres afgehaald worden.
Er is geen voorraad aanwezig, derhalve is er geen verdere keuzemogelijkheid. Een
pasruimte is aanwezig. Bij afhalen dient vooraf betaald te zijn met vooruitbetalen per
bank, iDEAL of Afterpay of er moet bij het afhalen met PIN betaald worden.
Telefoon: +31(0)6-12548660
SwimMere zwemsport is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van
09.00 tot 14.00 uur.
Contactformulier en uw account: Vraagt u zich af wat de status van de bestelling is?
U kunt uw bestelling bekijken en aanpassen door uw account te bezoeken. Er wordt
alleen een account aangemaakt indien u bij uw bestelling dit aangeeft. Indien dit niet
heeft aangegeven zijn orders niet meer te raadplegen.
Als de site u niet voldoende informatie geeft, of u heeft geen account aangemaakt, dan
kunt u uw vraag stellen middels het contactformulier.
Krijgt u geen antwoord?
Indien u geen reactie ontvangt op het door u ingevulde contactformulier, dan is het
mogelijk dat uw internet provider of uw e-mail programma e-mail blokkeert van
swimmerezwemsport.nl. Mocht dit het geval zijn, raadpleeg dan de helpfunctie van uw email programma om te zien hoe u de instelling verwijdert die zorgt voor blokkade van email. Wanneer u weer in staat bent om e-mail te ontvangen, neem dan alsnog contact
met ons op middels het contactformulier. Mocht dat nog niet lukken, stuur dan een email aan: klantenservice@swimmerezwemsport.nl
E-mail: klantenservice@swimmerezwemsport.nl. Dagelijks wordt de e-mail
doorgenomen. U krijgt binnen 48 uur bericht.
Website: www.swimmerezwemsport.nl; www.swimmeretalent.nl
Facebook: www.facebook.com/swimmere; www.facebook.com/swimmeretalent
Bankgegevens: Uw overboeking (via Ideal) kunt u doen op rekening ING 58.52.429
t.n.v. SwimMere zwemsport te Almere. IBAN: NL91INGB0005852429, BIC INGBNL2A

Kamer van Koophandel: SwimMere zwemsport is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 51151847.
BTW nummer: NL130405334B03

Vragen op opmerkingen kunt u doorgeven via de contactpagina op de website van
www.swimmerezwemsport.nl of telefonisch 06-12548660 (maandag tot en met vrijdag
van 09.00 tot 14.00 uur).

