Bestellingen:
Door het plaatsen van een bestelling geeft de koper te kennen dat hij of zij akkoord gaat met
de algemene verkoop voorwaarden van Westpromo. De prijzen die vermeld staan op de site
zijn inclusief B.T.W. en exclusief verzendkosten.

Kleuren van folies en textiel soorten:
Wij geven bij het tonen van voorbeelden een zo goed mogelijke weergave van de werkelijke
kleuren. Echter, kleuren op onze site kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. Dit omdat
beeldschermen veelal ingesteld zijn op de wensen van de gebruiker. Hierdoor kunnen er
verschillen ontstaan met betrekking tot de kleuren. Westpromo is niet aansprakelijk voor de
afwijkende kleuren tussen beeldscherm en werkelijke kleuren.

Betaling:
Betalen bij Westpromo kan op verschillende manieren:
•
•
•
•

Via de site met Ideal.
Overschrijving via bankrekeningnummer (Rabo rek. nr.: 1484.28.819).
Contante betaling bij aflevering in Hoek van Holland of bij het afhalen
bij Westpromo: na overleg.
Internetbestellingen die opgestuurd worden, dienen ten alle tijden
vooraf betaald te worden.

Levering:
De producten besteld bij Westpromo worden op het door uw aangegeven adres afgeleverd
binnen Nederland.
Bestellingen worden, na ontvangst van de betaling, over het algemeen binnen 5 à 7
werkdagen bij u afgeleverd (indien de producten voorradig zijn!).
Bezorgen in Hoek van Holland: gratis.
Bezorgen in Westland en Maassluis: in overleg.

Bij het niet voorradig zijn van de producten wordt er eerst met u overlegd over de
aflevertermijn alvorens tot productie over te gaan.

Controle orders:
Het kan voorkomen dat Westpromo ter controle contact met u opneemt om de juistheid van de
order en de gegevens te controleren. Indien u een order definitief bestelt vragen wij u alvast
om het totaalbedrag aan ons te voldoen. In verband met het inkopen van speciale producten
vragen wij uw begrip hiervoor.

Schrijf of typefouten voorbehouden:
Westpromo geeft geen garanties met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van de
informatie. Westpromo is nimmer aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of
onjuistheden, dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de desbetreffende informatie.

Contact:
Onze website en onze werkwijze zijn erop gericht u zo goed mogelijk van dienst te zijn bij het
maken van uw keuze. Heeft u suggesties, klachten, positieve reacties of vragen over onze
producten of service? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen nemen via onze contact
formulier.

