KOOP VEILIG OP WWW.KAMPOPREMA.VAL-TRAVEL.COM
Op deze pagina kunt u verschillende aankoopmogelijkheden op onze website bekijken.
BEZORGING OP UW ADRES
OPHALEN IN DE WINKEL
Een complete catalogus van Val-Travel Camp-producten die we vanuit het magazijn naar uw adres
bezorgen.
1. Bezorgkosten:
➢ 0 - 2 kg - 40,00 Kn
➢ 2 - 7 kg - 50,00 Kn
➢ 7 - 15 kg - 60,00 Kn
➢ 5 - 25 kg - 70,00 Kn
➢ 25 - 35 kg - 80,00 Kn
Gratis levering voor aankopen van meer dan 1000 Kn, alleen geldig voor kampeeruitrusting.
* Afleverprijzen zijn niet geldig voor pakketten zwaarder dan 35 kg, vouwwagens, glamping tenten,
camping houses, caravans, campers, stacaravans, producten met een rond volume > 3 m, buiten de
grenzen van Kroatië en Nederland (waar de magazijnen zich bevinden).
De prijs en levertijd voor pakketten met bovengenoemde ster * wordt bepaald door bijzondere
overeenkomst en voorwaarden van de uitvoerder en Val - Travel Camp.
Voorafgaand aan de bezorging stuurt de bezorgdienst een e-mailbericht over de geplande bezorging.
Wij versturen alle producten in de originele verpakking, indien aanwezig, verpakken wij producten die
geen eigen verpakking hebben in alternatieve verpakkingen. Producten die geen eigen verpakking
hebben, worden in ons magazijn verpakt zodat de inhoud van het pakket volledig beschermd is tegen
ongewenste beschadigingen en stoten bij transport en levering. Afbeeldingen en tekst op pakketten
beschrijven niet noodzakelijk de inhoud van het pakket.
Groothandel: Voor elke aanvraag ons contact e-mailadres: kamp.oprema@val-travel.com
2. De verwachte levertijd van uw pakket is : 7 - 14 werkdagen (Afhankelijk van voorraad en productie
kan het aantal leverdagen afwijken)
3. Betalingswijzen:
Creditcard of pinpas
Contant (alleen in de winkel)
Internetbankieren
Betaling bank voor bevestiging/levering.
Kaart betaling:
1) Online betaling met creditcards en pinpassen van de meeste banken. Debiteren van de kaart na de
kaarthouder - keurt de transactie goed.
2) De verkoper controleert de beschikbaarheid van het product en de juistheid van de bestelling en
stuurt een bevestiging van betaling
3) Bij onbeschikbaarheid van het product wordt de betaling geannuleerd (er wordt geen autorisatie
verzonden) of wordt het betaalde bedrag teruggestort naar de koper. Dit op de rekening waarvan ook
de betaling heeft plaatsgevonden. Retourgelden op andere rekeningnummers wordt niet
geaccepteerd.

Voor sommige kaarten is het noodzakelijk om de Online Payment Secure Card Use Service (gratis
service) te activeren bij de uitgevende bank.
We vragen gebruikers om bij de bank na te gaan of de kaart is geactiveerd voor online betalen.
Betalingsopdracht; op basis van een Webshop-bestelling die per e-mail binnenkomt/ bestelling geldig
is zolang er producten op voorraad zijn.
Op het moment dat uw betaling op onze bankrekening binnenkomt, ontvangt u een bevestiging en
beginnen wij met verzenden en bezorgen op het afgesproken adres.

