
Algemene voorwaarden 
Als je een bestelling plaatst geef je als koper aan akkoord te gaan met onze algemene 

voorwaarden.  

Bedrijfsgegevens 

FairYsoaps 
Markiezenhof 53 

9301DB Roden 

Telefoon: 06-81672158 

E-mail: fairysoaps.nl@gmail.com 
Website: www.fairysoaps.nl 

KvK:78684307  
BTW: Vrijgesteld  

IBAN NL47 RABO 0353112771 

 
Bestellen en betalen  

In onze webwinkel zijn alle prijzen gesteld in euro’s inclusief 21% BTW, maar exclusief 
eventuele verzendkosten. 

Je kunt op een aantal manier betalen, zonder extra kosten: 
- iDEAL 
 
Na je bestelling ontvang je een bevestiging via e-mail. Mocht je na 24 uur nog geen 

bevestiging hebben ontvangen, neem dan contact met ons op. Je betaling moet uiterlijk 7 
dagen na plaatsing van de bestelling binnen zijn. Zo niet, dan houdt fairYsoaps zich het recht 

voor om je bestelling te annuleren. 

Verzending  

We streven ernaar je bestelling zo snel mogelijk te versturen. Zodra je bestelling verstuurd 

is ontvang je een e-mail, afhankelijk van de verzendmethode staat hier een Track & Trace-

code in waarmee je je bestelling kan volgen. 

FairYsoaps is niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van artikelen tijdens 

verzending. 

Als je bestelling door de vervoerder niet geleverd kan worden, bijvoorbeeld omdat het adres 

onjuist is, en het komt bij ons terug, bieden we je de mogelijkheid om tegen betaling de 
bestelling nogmaals te versturen. 

Bij een bestelling die door de brievenbus past en alleen boven de € 40,- nemen wij de 

verzendkosten op ons. Deze verzendoptie is alleen binnen Nederland beschikbaar. 
Daarnaast nemen wij de verzendkosten op ons bij: 

- bestellingen boven € 60 binnen Nederland, verzekerd pakket 

- bestellingen boven € 75 naar België. 



Als er gekozen wordt voor een onverzekerde verzendmethode is fairYsoaps niet 

aansprakelijk voor zoekraken en/of beschadiging. 

Geschenkverzending  

Als je een pakketje cadeau wilt doen, laat dit dan weten in het opmerkingenveld wat 

verschijnt tijdens het afronden van je bestelling. Het adres van de ontvanger kun je opgeven 
door 'Verzend naar een ander adres' te kiezen bij het bestellen. Wil je een korte persoonlijke 

boodschap toevoegen, schrijf deze dan ook in het opmerkingenveld en we zorgen ervoor dat 
dit in orde komt. 

Aansprakelijkheid 

Alle zepen worden gemaakt op kleine schaal in onze zeepkamer. Het ambachtelijk en 

handgemaakt. Deze ambacht zie je terug en het is niet mogelijk om elk product er exact 

hetzelfde eruit te laten zien.  Dus het product, zoals je het ontvangt, kan iets afwijken van de 

foto's die je in de webshop ziet.  

FairYsoaps is niet aansprakelijk voor letsel dat is ontstaan door onjuist en/of onredelijk 
gebruik van de artikelen. 

FairYsoaps behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden zonder 

vooraankondiging te wijzigen. 

Retourneren  

Bestellingen kunnen worden geretourneerd. Dit kan binnen 14 dagen na ontvangst en 

geschiedt op eigen kosten. Alleen producten in de originele onuitgepakte staat kunnen we 

terugnemen. Voordat je bestellingen terugstuurt ontvangen we graag een e-mail van je met 
alle informatie over de bestelling. 

Als wij alle producten hebben ontvangen en hebben kunnen controleren, ontvang je het 
bestelbedrag binnen 7 dagen op je rekening. 

Privacy  

De persoonlijke gegevens die je opgeeft bij het plaatsen van een bestelling worden 
uitsluitend gebruikt voor het afhandelen van je bestelling. Verzending vindt plaats via 

Postnl. In geen geval verstrekken wij je gegevens aan derden. 

Als je hier nog vragen over hebt, schroom dan niet contact met ons op te nemen. 

Foto's en teksten  

De foto's en teksten op deze website mogen zonder expliciete voorafgaande toestemming 
gebruikt worden, maar enkel ter promotie van FairYsoaps, mits ongewijzigd en in originele 

staat. 

 



Vragen en opmerkingen 

Heb je nog vragen over fairYsoaps in het algemeen of naar aanleiding van deze Algemene 

Voorwaarden in het bijzonder? Neem contact met ons op: fairysoaps.nl@gmail.com 

Typ-, zet- en drukfouten op deze website, verpakkingen en promotiemateriaal zijn 

voorbehoude 


