Algemene voorwaarden Supergreens.nl

1. Inschrijven
● Inschrijven voor het Green Juice abonnement kan op ieder moment van de maand.
● De eerste betaling wordt voldaan bij inschrijving en wordt hierna maandelijks
automatisch geïncasseerd.
● Inschrijven dient te gebeuren via het online inschrijfformulier.
2. Betalingen
● De eerste betaling wordt direct bij inschrijving voldaan via Ideal, Paypal, Mistercash
of Sofort.
● Het bedrag wat bij de eerste betaling wordt voldaan wordt, zolang het abonnement
loopt, maandelijks geïncasseerd via SEPA incasso of via Paypal.
● Iedere volgende incasso vindt precies 1 maand na de datum van de eerste
betaling/laatste incasso plaats.
2.1. Verzuim van betaling
● Bij verzuim van betaling zal Supergreens.nl daar middels email op wijzen in de vorm
van een betalingsherinnering. Deze betalingsherinnering dient binnen 7 dagen te
worden betaald. Na het verstrijken van deze termijn zullen toekomstige leveringen
door Supergreens.nl worden stopgezet.
● De automatische incasso wordt pas stop gezet wanneer de klant de regelgeving
zoals in artikel 6 benoemd in acht neemt.
● Supergreens.nl is bij het uitblijven van betaling voorts bevoegd om
rechtsmaatregelen te nemen.
4. Levering
● De eerste levering vindt plaats op de dag na de eerste betaling, mits men vóór 21:00
uur (Nederland) of 14:30 uur (België) betaalt.
● Iedere volgende levering vindt plaats op de dag na de automatische incasso, dit is 30
dagen na de eerste betaling, en telkens 30 dagen daarna.
● Supergreens.nl levert ook aan België en Duitsland.
5. Wijzigen
● Tussentijds wijzigen van het abonnement kan alleen door het abonnement op te
zeggen en opnieuw in te schrijven.
6. Opzeggen
● Opzeggen dient te gebeuren door middel van een email aan i
nfo@superfood.nl
, met
daarin vermeld de voor en achternaam van de abonnee en de datum van
inschrijving.

●
●

Opzeggen voor de eerstvolgende levering dient 21 dagen vóór de incassodatum,
oftewel binnen 9 dagen na eerste betaling/laatste incasso te gebeuren.
Bij opzegging ná 21 dagen voor de eerstvolgende incassodatum zal het abonnement
nog 1 periode doorlopen en zal er nog 1 levering plaatsvinden.

7. Retouren
● Gesloten potten kunnen vanaf de aankoopdatum binnen 14 dagen worden
geretourneerd.
● Geopende potten kunnen niet worden geretourneerd.
8. Aansprakelijkheid
● Supergreens.nl draagt de verantwoordelijk voor het compleet en correct afleveren
van de bestelling. Supergreens.nl is aansprakelijk voor schade of gebreken aan de
bestelling bij levering.
● Supergreens.nl doet geen gezondheidsclaims en adviseert ten alle tijde een arts te
raadplegen voorafgaande aan het bestellen van Superfoodies Green Juice, met
name wanneer er sprake is van een ziekte of aandoening en er hierdoor twijfels zijn
of Superfoodies Green Juice wel geschikt is voor gebruik.
● Superfoodies Green Juice is niet bedoeld ter diagnose, behandeling, genezing of
voorkoming van ziektes en/of aandoeningen.
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