Leeser Studio - Algemene voorwaarden
Dit zijn de Algemene voorwaarden van Leeser Studio bv, gevestigd aan de
Weissenbruchlaan 106, 3054 LR te ROTTERDAM.
K.v.K. 24400212
Btw nr: nl816125387b01
Rekeningnummer: nl29 rabo 0122779223
Rabobank Rotterdam
Gebruiksvoorwaarden
De toegang tot - en het gebruik van de website www.leeserstudio.com en de via de website
beschikbare producten en diensten zijn onderworpen aan de onderstaande Algemene
voorwaarden. Wij kunnen de Algemene voorwaarden van tijd tot tijd actualiseren en
aanpassen. Het blijven gebruiken van de website na een dergelijke verandering geeft aan
dat u instemt met de gewijzigde voorwaarden. Bekijk deze pagina regelmatig om op de
hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Indien u niet akkoord gaat met een wijziging,
dient u het gebruik van de website onmiddellijk te staken. Deze voorwaarden zijn van
toepassing op alle aankoopovereenkomsten aangegaan via de website van Leeser Studio bv
("www.leeserstudio.com").
1. Bestelling en levering op adres klant
Alle bestellingen zijn onderworpen aan goedkeuring en beschikbaarheid. Alle prijzen zijn
inclusief 21% BTW. Foute ingaven van verkoopsprijzen op de website www.leeserstudio.com
zijn voorbehouden en hieraan kunnen geen rechten ontleend worden. Tevens behouden wij
ons het recht voor om prijzen te veranderen zonder voorafgaande kennisgeving, totdat beide
partijen overeenstemming hebben bereikt over de inhoud van de overeenkomst.
Leeser Studio bv tracht de aankopen op de dag van bestelling te versturen mits de bestelling
voor 15:00 uur plaatsvindt. Bestellingen gedaan in het weekend, zullen op de dinsdag
daarop volgend direct verwerkt en verstuurd worden.
Let op: in het winkelmandje geplaatste artikelen zijn niet gereserveerd en kunnen door
andere klanten worden gekocht. Tevens kan het voorkomen dat artikelen online nog op
status ‘op voorraad’ staan, terwijl een andere klant deze zojuist gekocht heeft. Indien dit zich
voordoet zullen wij zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.
2. Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst, tussen Leeser Studio en de aankopende partij, komt tot stand op moment
dat u melding per email ontvangt dat het pakket met daarin uw bestelling door Leeser Studio
is verzonden.
3. Reserveren artikelen in de zaak
Leeser Studio bv biedt u tevens de mogelijkheid om online kleding te reserveren die u fysiek
in de zaak kunt passen. Het reserveren van kleding en/of accessoires vindt plaats via de
webshop en de reservering is geldig voor een periode van 4 werkdagen. Na deze periode
vervalt de reservering.
4. Verzendkosten

Leeser Studio bv berekent geen verzendkosten bij verzendingen binnen Nederland. Voor
leveringen in België kan een toeslag in de verzendkosten worden gevraagd. Leeser Studio
bv zal hierover per e-mail contact met u opnemen.
5. Betalen
Betaling van de bestelling is uitsluitend mogelijk via iDEAL. iDEAL is online betalen via uw
eigen telebankiersysteem thuis. Deelnemende banken aan het iDEAL-telebankiersysteem
zijn ABN AMRO, Fortis, ING, Rabobank en SNS. Met iDEAL rekent u af in uw vertrouwde
internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank.
6a. Retourneren via post
Mocht het artikel niet aan uw verwachting voldoen, dan dient u het binnen 14 dagen na
leverdatum aan onderstaand retouradres te zenden. Het bijgevoegde retourformulier dient u
ingevuld bij de retourzending toe te voegen en duidelijk aan te geven welk artikel u wilt
retourneren. Tevens moet er een originele rekening van Leeser Studio aan het
retourformulier gehecht worden. Het artikel dat u retourneert moet nieuw, ongebruikt en
ongedragen zijn, vergezeld van de originele verpakking en voorzien van alle aangehechte
labels. Nieuw en ongebruikt betekent dat er zich op het artikel of op de labels geen sporen
van gebruik bevinden. Wij aanvaarden geen artikelen retour als er aanwijzingen van gebruik
zijn. In dergelijke gevallen wordt het artikel geretourneerd aan de koper.
Kosten en risico van deze retourzending zijn voor rekening van de koper (zie www.tnt.nl voor
de exacte verzendtarieven). Na ontvangst en controle van de retourzending wordt het bedrag
op uw rekening retour gestort. Terugstorting van het bedrag zal plaats vinden na ontvangst
en controle van de artikelen. Indien deze is juiste staat zijn ontvangen zal het bedrag binnen
5 werkdagen op uw rekening terug worden gestort.
Adres voor retourzendingen:
Leeser Studio bv
Weissenbruchlaan 106
3054 LR ROTTERDAM
6b. Retourneren/ruilen in de zaak.

U kunt artikelen die via de webshop zijn aangekocht ook retourneren of ruilen in onze
vestiging aan de Weissenbruchlaan 106 te Rotterdam. Na controle van de retourzending aan
de kassa wordt het bedrag dezelfde dag op uw rekening terug gestort. Indien wenselijk kunt
u het product, mits op voorraad, ruilen. Wij kunnen alleen retourgestuurde goederen
accepteren als u de bon van de webaankoop kunt overleggen. Leeser studio bv is nimmer
aansprakelijk voor enig verlies van winst of goodwill of enige andere gevolgschade.
7. Sale artikelen.
Sale artikelen mogen geruild worden binnen de vastgestelde termijn aangegeven in punt 6a.
Het aanschafbedrag van het sale artikel wordt niet retour gestort op uw rekening. Hiervoor
krijgt u een tegoed bij Leeser Studio die u binnen 3 maanden, nadat het artikel is

geretourneerd, moet verzilveren. Dit kan zowel op de webshop als in de winkel gedaan
worden. Na de drie maanden komt het recht van ruiling te vervallen.
8. Bescherming van persoonsgegevens
De gegevens die nodig zijn voor de afwikkeling van uw bestelling worden opgeslagen door
Leeser Studio bv en alleen gebruikt voor haar eigen activiteiten. Deze worden dus niet
zonder uw toestemming doorverkocht of doorgegeven aan derden. Indien u zich aanmeldt
voor onze nieuwsbrief zal Leeser Studio bv uw persoonsgegevens gebruiken voor
reclamedoeleinden voor producten van Leeser Studio bv. U kunt u te allen tijde weer
afmelden door een verzoek hiertoe te sturen naar mailing@leeserstudio.nl
9. Garantie
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de Nederlandse wettelijk vastgestelde
garantiebepalingen van toepassing.
10. Contactgegevens en openingstijden
Leeser Studio bv
Weissenbruchlaan 106
3054 LR ROTTERDAM
E-Mail: webshop@leeserstudio.com
Tel:
+31 (0)10-412 33 29
Openingstijden:
Dinsdag – vrijdag
9:30 uur – 17:30 uur
Zaterdag
10:00 uur – 17:00 uur
11. Toepasselijk recht
Op de internetsite van Leeser Studio bv is het Nederlandse recht van toepassing.

