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Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Winkelwagenmunt.nl bestellingen en
op alle met Winkelwagenmunt.nl aangegane overeenkomsten.
Winkelwagenmunt.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen
of aan te vullen.
Onder “Koper” wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke
persoon of rechtspersoon die met Winkelwagenmunt.nl in een (eventuele) contractuele relatie
van welke aard dan ook staat of komt te staan en / of elke persoon die bij Winkelwagenmunt.nl
aangeeft een bestelling te willen plaatsen.
Door het gebruik van de internetsite van Winkelwagenmunt.nl en / of het plaatsen van een
bestelling aanvaardt de koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en
plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
Prijzen
Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s.
Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs.
Betaling
De betaling geschiedt per factuur na ontvangst van de munten (de factuur is bijgevoegd bij uw
bestelling), deze factuur dient binnen 14 dagen na datum verstuurd (deze datum is te vinden op
de factuur) betaald te worden. Bij een eerste/grote bestelling vragen wij om een (aan)betaling
vooraf.
Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook,
die Winkelwagenmunt.nl als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens
(betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.
In geval van niet-tijdige betaling is Winkelwagenmunt.nl bevoegd de overeenkomst met
onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop
de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde
kosten daaronder begrepen. U ontvangt dan dus geen zendingen meer van
Winkelwagenmunt.nl en loopt het risico te worden ontbonden uit de bij ons bekende lijst van
verzamelaars die zich hebben opgegeven voor het abonnement.
Leveringen en levertijd
Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Winkelwagenmunt.nl
ernaar om bestellingen de volgende dag te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als
indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Winkelwagenmunt.nl kan nadere informatie
omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken.
Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
De levertijd is afhankelijk van TPG Post (waarmee de zending verzonden wordt).
Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst
opgegeven adres.
Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
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Schade vergoeding
De koper is verplicht de zending na ontvangst dezelfde dag nog te controleren (uitgegaan wordt
van de post stempel op de envelop + 1 dag). De koper heeft na deze extra dag geen recht meer
op vergoeding als de bestelling niet in orde is door welke omstandigheden dan ook.
De koper dient Winkelwagenmunt.nl (binnen de gestelde tijd) telefonisch of per e-mail ter
kenne te geven dat er iets mankeert aan de bestelling. Winkelwagenmunt.nl bekijkt dan hoe
het probleem wordt opgelost, bij eventueel vaker voorkomen van deze klacht kan
Winkelwagenmunt.nl besluiten tot ontbinding van de contracten en besluiten tot het
stopzetten van de zendingen.
Indien Winkelwagenmunt.nl, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden
dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met
betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van schade vergoeding in de
volgende gevallen:
- indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt.
- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.
Privacy Statement
Winkelwagenmunt.nl zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken voor de bestellingen
die gaplaatst zijn, en niet op de site plaatsen, of aan derden verder verstrekken.

