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Artikel 1: Online aankopen
De bestelprocedure bestaat uit de volgende stappen:
• Kiezen van de gewenste producten en toevoegen aan het winkelwagentje
• Invoer e-mailadres en akkoord gaan met de algemene voorwaarden
• Bezorgopties (verzending en levering, invullen van de nodige adresgegevens)
• Betalingsinformatie
• Orderbevestiging
De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen, hieraan zijn geen extra kosten verbonden:
• via kredietkaart (VISA of MASTERCARD)
• via bankkaart (bancontact)
• via de gebruikelijke betalingsapps van KBC, ING of BELFIUS
• via overschrijving op rekeningnummer BE13 7360 7335 8639
De Zoete Fee is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de
Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.
Artikel 2: Levering en uitvoering van de overeenkomst
Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland.
De levering gebeurt door De Zoete Fee zelf in de naburige omgeving of door Bpost bij verdere
afstanden, na ontvangst van de betaling. Lokale levering is gratis vanaf een aankoopbedrag van €25
en een Bpost-levering is gratis vanaf een aankoopbedrag van €75. Indien geen gratis levering

toepasbaar is, wordt een leveringskost van €6.95 (excl. btw) aangerekend. Leveringen in Nederland
gaan steeds gepaard met een leveringskost van €18.95 (excl. btw).
Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de
woonplaats van de Klant geleverd binnen 8 dagen na ontvangst van de betaling.
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming
bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan De Zoete Fee.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen
derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat
echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht
heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door De Zoete Fee was geboden.

