
Privacy policy 
Juulzz respecteert de privacy van alle bezoekers en gebruikers 
van haar website en draagt er zorg voor dat alle informatie strikt 
vertrouwelijk wordt behandeld. 
 
Juulzz zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, 
tenzij zij hiertoe verplicht is op grond van de wet of een rechtelijke 
uitspraak. 
 
Uw persoonsgegevens worden door Juulzz verwerkt betreffende; het verwerken van 
de bestellingen uit de webshop en het factureren van bestellingen en het versturen 
van een nieuwsbrief. 
 
Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid 
is samengesteld, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele 
onjuiste of onvolledige informatie. 
 
Evenmin aanvaarden wij aansprakelijkheid voor de gevolgen van het 
gebruik van de informatie op onze website. 
 
Algemene voorwaarden Juulzz 
 
Verzendtarieven 
In plaats van benzine- en parkeerkosten komen er verzendkosten bij. 
De verzendkosten voor Nederland is € 4,95. Brievenbus alleen geldig voor sieraden 
is € 1,50. Vanaf € 50 gratis verzenden. Pakketpost wordt verzonden met een track en 
trace code. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of diefstal 
tijdens de verzending. Uiteraard zullen wij er alles aan doen om 
kwijtgeraakte poststukken te traceren. 
 
Ook is het mogelijk om gratis u bestelling op te halen in Bodegraven en bieden wij in 
gemeente Nieuwkoop gratis bezorging aan. 
 
Retourneren 
U kunt uw bestelling binnen 14 kalenderdagen na ontvangst retourneren, na deze 
termijn kan de koop niet meer worden ontbonden. De verzendkosten en het 
verzendrisico komen voor uw eigen rekening. Ongefrankeerde retourzendingen 
worden door ons niet geaccepteerd. Na ontvangst van het retourartikel wordt het  
bedrag (exclusief verzendkosten) zo spoedig mogelijk na ontvangst van het artikel 
overgemaakt. Uiterlijk binnen 30 werkdagen. 
Producten die zichtbaar gebruikt, gewassen of beschadigd is, zal geen vergoeding 
plaats vinden. Het product dient goed, in de staat waarin u het hebt ontvangen, met 
de originele kaartjes en in de verpakking geretourneerd te worden. 
 
Wijze van betalen 
iDEAL 
Wanneer je toegang hebt tot internetbankieren bij ING, Rabobank, ABN AMRO, SNS 
Bank, ASN Bank, KNAB of Triodos Bank, dan kun je bij JUULZZ online heel 
eenvoudig betalen met iDEAL.  

 



Creditcard 
Met jouw VISA of MasterCard kun je snel en in een beveiligde omgeving betalen.  
 
Annulering van de bestelling is alleen mogelijk zolang de 
bestelling nog niet betaald is. 
 
 
  
 
 


