
Algemene voorwaarden 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen/artikelen op de 
website/webshop van Lindsay’s Chocolates (www.lindsayschocolates.be). 

Door het plaatsen van een bestelling geef je te kennen dat je akkoord gaat met de 
leverings- en betalingsvoorwaarden. Lindsay’s Chocolates behoudt zich het recht haar 
leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. 

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke 
voorwaarden van derden niet door Lindsay’s Chocolates erkend. 

We garanderen dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en 
voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.  

 

LEVERING EN LEVERINGSTIJD 

De levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. In het kader van de regels van de 
koop op afstand zal Lindsay’s Chocolates bestellingen tenminste binnen 30 dagen 
uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde artikel niet op voorraad is 
of niet meer leverbaar), of er is om een andere redenen vertraging, of een bestelling 
kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen de 14 
dagen na plaatsing van uw bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de 
bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. 

Lindsay’s Chocolates is niet aansprakelijk indien de leveringstermijn overschreden 
wordt door toedoen van de vervoerder, evenmin bij verlies van de producten of bij 
staking. De koper is op de hoogte van de transportrisico's en dient alle vragen in dat 
verband te richten aan de vervoerder. 

 

PRIJZEN 

Op al onze artikelen is 6% BTW inbegrepen. 

Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke 
maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse 
prijsverhogingen doorvoert. 

Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de 
gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 

 

AANBOD 

Wanneer u specifieke vragen heeft over een product kan u altijd met uw 
vragen bij ons terecht via e-mail: info@lindsayschocolates.be of u bent altijd 
welkom in onze winkel te Eernegem met uw vragen betreffende een product. 
  

 

RETOURNEREN 

Al onze producten zijn voedingsproducten en kunnen dus NIET retour  
worden gezonden. 
 



CONTACT 

Indien u vragen heeft omtrent deze algemene voorwaarden, neem dan contact met 
ons op via info@lindsayschocolates.be 
 
 
 
ONZE GEGEVENS 
 
Dit zijn onze gegevens: 
 
Lindsay’s Chocolates 
Lindsay Veryser 
Stationsstraat 96 
8480 Eernegem – België 
BTW BE0673.732.603 
 
Tel: 0495 53 85 33 
E-mail: info@lindsayschocolates.be  
 
 
 


