Pins bestellen zonder zorgen
Pins bestellen zonder zorgen met gegarandeerde 1-3 days delivery. Alle Pins worden met
PostNL verstuurd. Het uitgangspunt van Pins4you is dat als je de bestelling geplaatst en betaald
hebt via de webshop www.pins4you.nl voor 15.00 uur, je de volgende dag jouw favoriete Pins in
huis hebt. Vanwege de bezorgdagen van PostNL op dinsdag t/m zaterdag hanteren we een
maximale wachttijd van 3 dagen.
Gratis verzending
Alle bestellingen verzenden wij gratis binnen Nederland en België. Je hebt dus geen
onverwachte kosten die je Pins onnodig duur maken.
14 dagen bedenktijd
We hopen dat onze mooie kwaliteit Pins volledig aan je verwachtingen voldoen. Mocht je
onverhoopt niet geheel tevreden zijn over je aankoop: Geen zorg, je kunt je bestelde pins binnen
14 dagen na ontvangst retourneren en wij storten je aankoopbedrag binnen 5 dagen na
ontvangst pins terug op je rekening.
Pins prijzen
Alle getoonde prijzen op de website zijn inclusief btw.
Become a member
Wanneer je P4y-member wordt, ontvang je 10% korting op je volgende aankoop. De korting
wordt toegekent over het totaal bedrag van je pins bestelling. In de maanden augustus en
september geldt voor iedere bestelling een P4y-Members korting van 10%. P4y-Members
ontvangen 1 x per maand een nieuwsbrief per email.
P4y-Members nieuwsbrief
De nieuwsbrief is gratis en wordt 1 x per maand verstuurd. We houden je op de hoogte van de
nieuwste modellen pins, de laatste ontwikkelingen, nieuws over designers, goede doelen en
trendy info.
Uiteraard kun je dagelijks en kostenloos voor de nieuwsbrief afmelden. Nieuwe P4y- Members
ontvangen 10% korting op hun eerst volgende aankoop in 2017.
Retour sturen
Retouren kunnen met PostNL verstuurd worden naar Pins4you, Mettaweg 20, 7339 ES
Apeldoorn - Ugchelen. Vul de bijgeleverde factuur in met de reden van retour, voeg deze toe en
verstuur de brief of het pakket met voldoende frankering. Je aankoopbedrag wordt binnen 5
dagen op je rekening bijgeschreven.
Klachten en complimenten
Indien je onverhoopt een klacht hebt of gewoon je enthousiasme wilt delen met ons: Stuur een
mail naar ons info@pins4yoy.nl.
" Uitstralen wie je bent, op elk moment !"
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