Verzendvoorwaarden:
Betalingsmethoden:
Betalen
Bij Puur Fashion kun je op de volgende manier 100% veilig je bestelling afrekenen:
Mollie (IDEAL) via ideal kun je direct online betalen via je eigen vertrouwde online
bank omgeving. Je rekent dan snel en gemakkelijk af.

Verzendkosten:
Verzenden in de omgeving van Zelhem
Wij bezorgen de bestelling binnen een straal van 15 km van de winkel gratis bij u
thuis. U krijgt de verzendkosten terug gestort op uw rekening.
Verzenden Nederland
De verzendkosten binnen Nederland bedragen € 4,95. Bij een bestelling vanaf € 75,zijn de verzendkosten gratis (m.u.v. de SALE periode)
Afhalen in de winkel
Het is mogelijk om je bestelling op te halen in onze winkel Puur Fashion Smidsstraat
16 in Zelhem. Je bespaart hiermee de verzendkosten!

Levertijd:
Wij doen ons uiterste best om de bestelling zo snel mogelijk bij jou thuis af te leveren.
De levertijd binnen Nederland is 1 tot 4 werkdagen.
Wij leveren niet aan het buitenland.

Retourneren:
Binnen 14 dagen
Is het item toch niet helemaal wat je in gedachten had ? Dat kan natuurlijk. Stuur ons
het item dan retour. Het liefst zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen. De
retourkosten zijn voor eigen rekening. Het adres is:
Puur Fashion
Smidsstraat 16
7021 AC Zelhem
Retourformulier
Stuur het retourformulier met jouw bestelling mee terug. Zodra we jouw pakket
(binnen 14 dagen) hebben ontvangen, storten wij het aankoopbedrag (exclusief
verzendkosten) naar je terug. Het bedrag staat dan binnen enkele dagen na
verwerking van het retour op je rekening. Uiterlijk binnen 14 dagen. Wij zijn niet
verantwoordelijk voor diefstal, beschadiging of verlies tijdens het retourtransport.
Sale retourneren
Het is NIET mogelijk om SALE items te retourneren,
Geen retour
Het te retourneren artikel moet nog voorzien zijn van alle aangehechte labels en in
originele verpakking worden geretourneerd. Het artikel wordt niet teruggenomen
indien:
- Het gedragen en/of gewassen is
- Je zelf hebt getracht een gebrek te herstellen
- Je de gebruiksaanwijzing en/of de gebruiksinstructies niet hebt opgevolgd.
- Schoenen sporen van gebruik vertonen en zonder originele schoenen doos.
- Het een SALE artikel is geweest.

Uitverkocht ?
De bestelling worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst. Hierdoor kan het
voorkomen dat een kledingstuk niet meer op voorraad is, terwijl het wel aangeboden
wordt. Wanneer dit mocht gebeuren, nemen wij contact met je op en storten wij direct
het aankoopbedrag terug.

