veelstemmig licht
aards ● bezielend ● creatief
werkplaats voor ‘aardse’ spiritualiteit

www.veelstemmiglicht.nl

Algemene leveringsvoorwaarden Veelstemmig Licht
Producten:
1.

Om

een

product

te

bestellen

neem

contact

op

veelstemmiglicht@gmail.com of bel: 0546.840484.

via

het

contactformulier,

mail

naar

Vermeld hierbij het product en het aantal

exemplaren dat u wil bestellen. Binnen een dag krijgt u via de mail een factuur als bevestiging
van uw bestelling.
2.

Het product wordt verzonden binnen 3 dagen nadat het geld binnen is. Verzendkosten zijn voor
rekening van de klant.

3.

Komt het product niet aan dan zal Monica Schwarz het product opnieuw versturen.

4.

Het is mogelijk de producten af te halen zodat u geen verzendkosten hoeft te betalen.

Producten op m aat:
1.

Wilt u een kunstwerk of ander product op maat bestellen, neem dan contact op via het
contactformulier

of

mail

naar

veelstemmiglicht@gmail.com

en

vermeld

hierbij

uw

telefoonnummer. Of bel zelf: 0546.840484.
2.

Stuurt u een mail, dan zal Monica Schwarz u bellen om afspraken te maken over de precieze
invulling van het product, de levering en de betaling.

3.

Vervolgens krijgt u een offerte toegestuurd via de mail en heeft u 10 dagen bedenktijd. Gaat u
binnen 10 dagen akkoord dan is de overeenkomst definitief. Gaat u niet akkoord, dan zoekt
Monica Schwarz in overleg met u een andere oplossing. Lukt dit niet dan wordt de offerte
geannuleerd.

4.

Binnen 3 weken na levering van het product moet het verschuldigde bedrag overgemaakt zijn. Is
er na drie weken nog niet betaald, dan stuurt Monica Schwarz een herinnering. Wanneer er 3
weken later nog geen geld overgemaakt is, neemt zij contact met u op.

Werkplaats voor aardse spiritualiteit ‘Veelstemmig licht’
Monica M Schwarz

Beethovenlaan 10

email: veelstemmiglicht@gmail.com

7604 GE TE Almelo

telefoon: 0546.840484

Veelstemmig licht
aards ● bezielend ● creatief
D iensten:
1.

Wilt u een lezing, workshop, expositie of andere activiteit aanvragen, neem dan contact op via
het contactformulier of stuur een mail naar veelstemmiglicht@gmail.com en vermeld uw
telefoonnummer. Of bel zelf: 0546.840484. Stuurt u een mail, dan zal Monica Schwarz u bellen
om te overleggen over de precieze invulling, (programma, de inrichting van de zaal) de datum
en betaling.

2.

Vervolgens krijgt u een offerte toegestuurd via de mail en heeft u 10 dagen bedenktijd. Gaat u
binnen 10 dagen akkoord dan is de overeenkomst definitief. Gaat u niet akkoord, dan zoekt
Monica Schwarz in overleg met u een andere oplossing. Lukt dit niet dan wordt de offerte
geannuleerd.

3.

Binnen 3 weken na levering van de dienst moet het verschuldigde bedrag overgemaakt zijn. Is er
na drie weken nog niet betaald, dan stuurt Monica Schwarz een herinnering. Wanneer er 3
weken later nog geen geld overgemaakt is, neemt zij contact met u op.

Werkplaats voor aardse spiritualiteit ‘Veelstemmig licht’
Monica M Schwarz

Beethovenlaan 10

email: veelstemmiglicht@gmail.com

7604 GE Almelo

telefoon: 0546.840484

