
Leverings- en retourbeleid 

Door een bestelling te plaatsen op www.robvanbavel.com geef je te kennen dat je 
akkoord gaat met de door www.robvanbavel.com bepaalde levering /- betalings 
voorwaarden. De getoonde prijzen zijn inclusief BTW. 
Bestellingen worden door post.nl bij je thuis aangeboden. robvanbavel.com  heeft het 
recht om zijn levering en betaling(s) voorwaarden te wijzigen/ veranderen. 
robvanbavel.com is niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen van je betaling, e-
mails, briefpost, of andere zaken waar wij geen invloed op hebben die door derden 
worden uitgevoerd.  
Voor de gevolgen van druk of schrijffouten kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid 
aanvaarden. 

Hoe kan ik bestellen 
Bestellen is alleen mogelijk via het bestelsysteem van onze webshop. 

Levertijd/retourzenden 
Een bestelling wordt binnen 1-2 werkdagen met de grootste zorg verwerkt en verzonden 
na ontvangst van uw betaling (mits voorradig). Mocht een product beschadigd zijn, laat 
het svp zsm mogelijk weten, dan sturen we een nieuw product op! 

Overmacht 
 In geval wij door overmacht verhinderd zijn je bestelling te leveren dan zijn wij 
gerechtigd en verkiezend de overeengekomen leveringstermijnen te verlengen met de 
duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst respectievelijk het niet uitgevoerde 
gedeelte daarvan te verlengen of zo nodig te annuleren. Onder overmacht wordt 
verstaan elke omstandigheid ten gevolge waarvan de nakoming van een overeenkomst 
redelijkerwijze van ons niet kan worden verlangd, zoals: aanvoer van goederen, 
stagnatie in het vervoer, computerstoring, ongeval, ziekte van personeel enz.  

Betalen 
Vooruitbetalen per bankoverschrijving, eenmalige bankmachtiging, iDeal ,PayPal en 
overschrijving per bank. Wij accepteren geen cheques of kontanten opsturen van welke 
soort dan ook. 

Rembours 
Wij versturen niet onder rembours. 

Verzendkosten 
De verzendkosten zijn doorgaans inbegrepen, tenzij anders aangegeven. 

Persoonsgegevens 
De verantwoordelijke voor de verwerking van je gegevens is www.robvanbavel.com. 
De gegevens die je ons doorgeeft worden door ons opgeslagen in een bestand en 
gebruikt voor alleen interne geautomatiseerde verwerking in het kader van verantwoord 
klantenbeheer en van onze bedrijfsvoering. Wij verstrekken geen gegevens aan derden. 

Bereikbaarheid 
Bij vragen of opmerkingen neem dan gerust contact met ons op via email: 
info@robvanbavel.com. 
Wij beantwoorden je email altijd binnen 24 uur. 

Alle rechten voorbehouden 
Copyright © RM Music 2022. De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. 
Overname, geheel of gedeeltelijk, van teksten en /of beelden van deze website zijn 
uitdrukkelijk verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.  
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