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VERKOOPSVOORWAARDEN:

- Alle boeken zijn in redelijke tot goede staat, tenzij anders
vermeld. Kleine, niet storende gebreken worden niet 
vermeld (bibliotheekstempel, ex-libris, handtekening 
vorige eigenaar, verkleuring door ouderdom, normale 
slijtage). Voor details kan vooraf contact met ons worden 
genomen via e-mail. De boeken worden aangeboden mits 
onverkocht.
- De vermelde prijzen zijn netto (incl. BTW) en in Euro.
- Bestellingen worden per e-mail geplaatst. U ontvangt 
bericht inzake beschikbaarheid en bijkomende 
verzendingskosten. Wij vragen vooruitbetaling per 
overschrijving. De bestelde boeken worden 10 dagen 
gereserveerd in afwachting van de betaling. 
Betalingskosten zijn steeds ten laste van de koper.
- De verzending gebeurt na ontvangst van de betaling op 
risico van de koper. Verzendingskosten zijn ten laste van 
de klant.
- Het is uiteraard ook mogelijk de bestelling zelf af te halen
en ter plaatse te betalen. Dit kan gebeuren tijdens de 
openingsuren van de ‘BIBDOC’ of na afspraak.
- Wanneer het bestelde niet voldoet aan de verwachtingen
kan het, in ongewijzigde staat en na voorafgaande 
verwittiging, binnen de 7 dagen worden teruggestuurd op 
kosten van de koper. In voorkomend geval wordt het netto 
aankoopbedrag van het boek per omgaande terugbetaald.

CONDITIONS DE VENTE:

Les prix nets sont indiqués en Euro 
(incl. TVA) mais hors frais 
d’expédition ou frais bancaires. On 
attend vos commandes par courrier 
électronique. L’expédition des livres 
s’effectue après réception du 
paiement. De plus amples 
renseignements vous seront envoyés
sur simple demande. 

SALES CONDITIONS:

Prices are mentioned in Euro 
(inclusive VAT) and do not include 
shipping or bank charges. Orders by
e-mail. Payment in advance by 
transfer to our bank account. 
Shipping only after receipt of 
payment. Please feel free to contact 
us for more information. 
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