
 

 
 

 

 

BEZORGEN 
 

VERZENDKOSTEN BINNEN NEDERLAND: 
Bij leveringen binnen Nederland, bij besteding onder de €50,- bedragen de verzendkosten € 
4,95. Bij leveringen binnen Nederland, bij een bestelling boven de €50,- zijn de 
verzendkosten gratis. 

 

VERZENDKOSTEN BINNEN BELGIË: 
Bij leveringen binnen België, bij besteding onder de €50,- bedragen de verzendkosten € 
4,95. Bij leveringen binnen België, bij een bestelling boven de €50,- zijn de verzendkosten 
gratis. 

 

 
VERZENDKOSTEN VOOR DUITSLAND: 
Bij leveringen naar Duitsland bedragen de verzendkosten € 8,95 voor pakketten tot 2kg. 

 

VERZENDKOSTEN OVERIGE LANDEN BINNEN EUROPA: 
Bij leveringen aan overige landen binnen Europa bedragen de verzendkosten €14,95 voor  
pakketten tot 2kg. 

 

BEZORGING PER POST 
Wij streven ernaar om de bestellingen binnen 1 tot 3 werkdagen naar u te verzenden, mits 
op voorraad. Na afgifte van het pakket bij de post is het aan hen wanneer het geleverd 
wordt bij u. Dit gebeurt meestal de dag erna voor verzendingen binnen Nederland. Mochten 
wij hier om bepaalde redenen hier niet aan kunnen voldoen, dan krijgt u hiervan een bericht 
per mail. De maximale levertijd is echter 30 dagen na ontvangst van betaling. Indien de 
levertijd langer is dan 30 dagen heeft de koper het recht om de overeenkomst te 
beëindigen. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht. Indien artikelen plots niet 
meer leverbaar zijn, wordt u zo spoedig mogelijk op de hoogte hiervan gebracht per mail en 
krijgt u het betaalde bedrag teruggestort op uw rekening. 

Wij doen ons uiterste best om de website up to date te houden, echter kan het voorkomen 
dat er onverwachts een door u besteld product niet meer leverbaar is. Mocht dat het geval  
zijn, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. 
Onze producten worden geleverd door PostNL en u zal een Track & trace code ontvangen.  
Track & trace is de handige manier om je pakket online te volgen. 

 

Niet thuis bij eerste bezorgpoging 
Dan probeert de bezorger je pakket af te geven bij de buren. Lukt dit niet, dan laat de 
bezorger een kaartje met een ‘niet-thuis code’ achter. Met deze code kun je zelf een nieuw 
bezorgmoment kiezen. Dit kan tot 22.00 uur. Als je niets doet, komen we op de 
eerstvolgende bezorgdag (maandag t/m zaterdag) nog een keer langs. Het onbeheerd 
achterlaten van je pakket op een 'safe place' is op dit moment nog niet mogelijk. 

 



Niet thuis bij tweede bezorgpoging 



Ook dan laat de bezorger een kaartje bij je achter. Hierop staat waar je je pakket kunt 

ophalen. 
 

Pakket afgeleverd bij een PostNL-locatie? 

We bewaren je pakket 7 dagen voor je op een PostNL-locatie. Daarna wordt je pakket 
teruggestuurd naar Trends Of Living. 
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