SwimMere
groot in zwemsport

SwimMere zwemsport
Postadres: Kebajastraat 23, 1336 NA ALMERE
Showroom: Kebajastraat 23 (ingang Sarongweg)
E: carolien.brama@swimmerezwemsport.nl
T: 06-12548660
T: 036-5246625
I: www.swimmerezwemsport.nl
I: www.swimmeretalent.nl

Verzending en levertijden
Alle aangeboden artikelen zijn op voorraad en kunnen wij direct leveren. Mochten
goederen onverhoopt niet op voorraad zijn, dan ontvangt u hiervan per omgaande
bericht. In overleg worden de goederen zo spoedig mogelijk nagezonden of indien u dat
wenst, wordt de order geannuleerd. Zodra de levertijd bekend is, wordt dit aan u
medegedeeld.
Levertijden
Standaard staat “Afhalen op locatie in Almere” aangevinkt bij uw order. Artikelen kunnen
alleen op afspraak in de showroom worden afgehaald. De order dient tevoren te worden
betaald middels vooruitbetalen per bank, iDEAL of Afterpay. In de showroom bij voorkeur
met PIN betalen.
Het is ook mogelijk om producten via PostNL te laten bezorgen. Verzending vindt plaats
na betaling van de order middels vooruitbetalen per bank, iDEAL, Afterpay, Paypal (voor
klanten buiten Nederland).
Uw bestelling wordt (indien besteld voor 14.00 uur) meestal dezelfde dag verzonden
(met uitzondering van weekend en feestdagen). In principe wordt het pakketje/de
brievenbuspost de volgende dag door PostNL aangeboden. De levertijd naar het
buitenland ligt tussen de 3 en 10 werkdagen na ontvangst van de betaling
(vooruitbetaling of PayPal).
Indien het pakketje per pakketpost wordt verzonden of indien u heeft aangegeven dat
uw artikel met volgbare brievenbuspost verzonden moet worden, kunt u het pakketje
volgen door middel van de track & trace code. De track & trace code staat in de
verzendbevestiging. Ook PostNL stuurt bij pakketpost (niet bij volgbare brievenbuspost)
u een mail over de status.
Op de dag dat SwimMere de order verzendt/afgeeft bij PostNL ontvangt u een mail van
SwimMere met de wijziging van de orderstatus in VERZONDEN.
Verzendkosten
Brievenbuspost
Brievenbuspost met track & trace
Pakketpost in NL (< 30 kg) met track & trace
Rembours (alleen op verzoek aangeboden)

€ 3,92 (incl. BTW)
€ 4,60 (incl. BTW)
€ 5,65 (incl. BTW)
minimaal € 18,35 (incl. BTW)

Bestelt u voor meer dan € 70,00 dan zijn de verzendkosten voor rekening van SwimMere
(geldt niet voor brievenbuspost met track & trace en rembours).
Internationale verzendkosten binnen Europa zijn bij brievenbuspost € 10,09. Pakketpost
is afhankelijk van het land van bestemming. In uw winkelwagentje kunt u na het
invoeren van het land de juiste verzendkosten zien.
Voor België en Duitsland geldt, bestelt u voor meer dan € 100,00 dan zijn de
verzendkosten voor rekening van SwimMere, met uitzondering van brievenbuspost die op
verzoek met track en trace wordt verzonden.
Retourzendingen
Kosten van retourzendingen zijn voor rekening van de klant. Bij Herroepingsrecht vindt u
hierover meer informatie.
Vragen of opmerkingen kunt u doorgeven via de contactpagina op de website van
www.swimmerezwemsport.nl of telefonisch 06-12548660/036-5246625 (maandag tot en
met vrijdag van 09.00 tot 14.00 uur).

