
Hieronder vind je de leveranciers van de Goede Gids en hun leverings- en retourvoorwaarden.  
 

Bedrijf Leveringsvoorwaarden Retourvoorwaarden Link naar algemene 
voorwaarden 

BiologischeWijn
winkel 

BiologischeWijnwinkel zal met 
bekwame spoed doch uiterlijk 
binnen 30 dagen de bestelling 
uitvoeren. 
Mocht de levertijd onverwachts 
meer tijd in beslag nemen, dan 
neemt BiologischeWijnwinkel 
via de mail contact met je op.  

Je kan de overeenkomst gedurende 
7 werkdagen ontbinden. De termijn 
gaat in op de dag na ontvangst van 
het product. De kosten van 
terugzending komen voor jouw 
rekening. BiologischeWijnwinkel zal 
binnen 30 dagen na de 
terugzending of herroeping het 
bedrag dat je betaald hebt, 
terugbetalen. 

http://www.biologis
chewijnwinkel.nl/alg
emenevoorwaarden 

BsaB Wanneer je een bestelling hebt 
geplaatst in de webwinkel, 
ontvang je een bevestiging van 
je bestelling per email. Zodra je 
bestelling door het magazijn is 
ingepakt en is verstuurd 
ontvang je hiervan een 
emailbericht. 

Je mag het product altijd binnen 14 
dagen, nadat je het hebt 
ontvangen, terugsturen. Als BsaB 
het product heeft ontvangen, 
storten zij binnen 30 dagen het 
volledige aankoopbedrag terug . De 
kosten voor de retourzending 
komen voor jouw rekening. 

http://www.bsabsho
p.nl/nl/t/generalcon
ditions 

Dweezilsfriend Nadat je bestelling is geplaatst 
kun je kiezen voor betalen via 
iDEAL of betalen via een 
overschrijving. Je kunt je 
bestelling tot 7 dagen na 
ontvangstbevestiging van je 
bestelling annuleren. 

Je kunt de overeenkomst 
gedurende 7 werkdagen 
ontbinden. Dweezilsfriend zal dan 
binnen 30 dagen na ontvangst van 
het geretourneerde product het 
door jou reeds betaalde bedrag 
retourneren mits het betreffende 
product onbeschadigd en niet 
gebruikt is. De kosten voor het 
retourneren zijn voor jouw 
rekening. 

http://www.dweezil
sfriend.com/site/?pa
ge=8&id=16 

Jeanet fair chain 
products 

Na betaling krijgt je 
een bevestigingsmail waarbij 
ook de factuur verzonden 
wordt. Het pakketje wordt via 
PostNL bezorgd.  

Je hebt het recht jouw bestelling 
tot 14 dagen na ontvangst te 
retourneren. Je krijgt dan het 
volledige orderbedrag gecrediteerd 
mits ongedragen en onbeschadigd. 
Enkel de kosten voor retour van 
jouw thuis naar Jeanet fair chain 
products zijn voor eigen rekening. 

https://static.mijnw
ebwinkel.nl/winkel/j
eanet-fair-chain-
products/files/nl_nl
_2_Algemene%20vo
orwaarden%20webs
hop4.pdf?t=146668
5713 

Laura Fresco Laura Fresco streeft ernaar de 
bestelling binnen 2-5 
werkdagen na ontvangst van de 
betaling  voor verzending aan 
te bieden aan Post.nl, mits 
voorradig en tenzij anders is 
overeengekomen.  

Je kunt de overeenkomst  
gedurende 7 werkdagen na 
ontvangst van het product 
ontbinden. De verzendkosten van 
retourneringen zijn voor jouw 
rekening. 
Bij vooruitbetaling zal Laura Fresco 
het aankoopbedrag binnen 30 
dagen terugbetalen, inclusief de 
betaalde kosten van toezending. 

http://www.laurafre
sco.nl/nl/algemene-
voorwaarden 

MoreThanHip Indien de bezorging vertraging 
ondervindt, of indien een 
bestelling niet dan wel slechts 
gedeeltelijk kan worden 
uitgevoerd, ontvang je hiervan 
uiterlijk 30 dagen nadat je de 
bestelling geplaatst hebt 
bericht. Je hebt dan het recht 
om de overeenkomst zonder 

Je kunt de overeenkomst 
gedurende 14 dagen ontbinden. De 
termijn gaat in op de dag nadat je 
het product hebt ontvangen. De 
kosten voor het terugzenden van je 
bestelling zijn voor jou.  

http://www.moreth
anhip.nl/terms/ 
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kosten te ontbinden en recht 
op eventuele 
schadevergoeding. 

Natuurlijke 
cosmeticawinkel
/100% pure 

Bestellingen geplaatst op 
werkdagen, worden verstuurd 
op maandag of donderdag als je 
betaling op de rekening van 
Natuurlijke cosmeticawinkel 
staat.  
Mocht een product niet op 
voorraad zijn, dan neemt 
Natuurlijke cosmeticawinkel 
contact met je op voor een 
andere leverdatum.  

Koop je iets via internet, dan heb je 
een wettelijke bedenktijd van 7 
dagen. In die tijd kun je het 
gekochte product terugsturen. De 
verzendkosten worden echter wel 
altijd in rekening gebracht.  

http://www.natuurli
jkecosmeticawinkel.
nl/index.php?action
=extra&extra=A_alg
emene_voorwaarde
n&lang=NL 

Qukel Qukel stuurt je een bevestiging 
van je bestelling.  

Je kunt gedurende 7 werkdagen na 
ontvangst van het product de 
overeenkomst ontbinden. De 
kosten van de terugzending komen 
voor jouw rekening. 

http://www.qukel.nl
/over-
qukel/betalingsvoor
waarden/ 

Smateria Smateria stuurt je een 
bevestiging van je bestelling. 

Bij de aankoop van producten heb 
je de mogelijkheid de 
overeenkomst te ontbinden 
gedurende veertien werkdagen. 
Deze termijn gaat in op de dag na 
ontvangst van het product. De 
kosten van de terugzending zijn 
voor jouw rekening. 

http://smateria.nl/c-
3126779/algemene-
voorwaarden/ 

TiMEBOO Verzending geschiedt met 
Post.nl via brievenbuspost. 
Grotere pakketten met T&T 
code via DHLforyou. Normaliter 
worden de horloges binnen 1 
dag na bestelling verzonden. 

Wanneer je een product hebt 
gekocht dat - om wat voor reden 
ook - niet aan je verwachtingen 
voldoet dan kun je het zonder 
opgaaf van reden binnen 14 dagen 
nadat je het pakket hebt 
ontvangen,  retourneren aan 
Cayboo/Timeboo. De kosten 
hiervoor zijn voor jouw rekening. 

http://www.timebo
o.eu/c-
2245165/algemene-
voorwaarden/ 

Uitgeverij 
Loopvis 

Bestellingen voor 16:00 uur 
ontvangen worden doorgaans 
de volgende werkdag geleverd. 

Indien de bestelling niet aan je 
wensen voldoet, dan kun je, zonder 
opgaaf van reden, binnen 14 dagen 
ruilen of retour zenden. Neem 
z.s.m. contact op met Uitgeverij 
Loopvis. Je ontvangt instructies 
voor de retourzending per mail. Als 
deze instructies in acht worden 
genomen en het artikel verkeert in 
goede, originele staat, dan worden 
de aankoopwaarde en 
verzendingskosten binnen 5 
werkdagen na ontvangst van de 
retourzending teruggeboekt. 
Kosten voor de retourzending zelf 
zijn voor jou. 

https://secure.mijn
webwinkel.nl/winkel
/loopvis-
wholesale/c-
3586967/informatie-
contact/?mww_toke
n=b05d4ecd57c6c51
227f3ea09f80ac51c 

Yumeko In de meeste gevallen wordt de 
bestelling de dag na bestelling 
bezorgd. Als je bestelling is 
verstuurd, ontvang je een e-
mail met een bevestiging van 
de verzending. 

Je kunt 14 dagen na ontvangst van 
je bestelling deze terugzenden. De 
kosten hiervan zijn voor jouw 
rekening.  

https://www.yumek
o.nl/klantenservice/
algemene-
voorwaarden.html 
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