
Algemene leveringsvoorwaarden 
 
Shirtclub.nl is een onderdeel van Bé Zèt b.v. gevestigd te Laren. Wij zijn ingeschreven in de 
Kamer van Koophandel onder nr 280.71.080. 

1. Privacy-policy 

Wij wenden informatie van bezoekers en klanten van onze site slechts voor eigen gebruik 

aan. Wij verstrekken geen informatie aan derden. Wij verkopen of verhuren geen informatie 

van bezoekers en klanten aan andere instellingen of bedrijven. 

2. Prijzen 

Alle producten van Shirtclub.nl zijn exclusief BTW en verzendkosten en gebaseerd op een 

minimum afname van 15 stuks per model. 

Wij vragen u immer een offerte aan te vragen zodat wij u een duidelijk inzicht kunnen 
geven in de uiteindelijk stuksprijs inclusief een eventuele bedrukking of borduring . 

De verzendkosten worden altijd separaat in de definitieve offerte gespecificeerd 
Bestellingen boven de € 500,= ex BTW worden franco huis geleverd. 

Tot € 500,= ex BTW zijn de verzendkosten als volgt: 

1 e doos: € 6,= 

Elke volgende doos: € 3,= 

3. Monsterzendingen 

Op aanvraag zullen wij samples verzorgen van producten uit de catalogus. 

Monsterzendingen worden gefactureerd tegen de daarvoor in de catalogus genoemde 

prijzen te vermeerderen met de BTW en verzendkosten . 

Monsterzendingen kunnen niet worden geretourneerd,tenzij uit het toezenden van de 

samples een order volgt en Shirtclub.nl uitdrukkelijk schriftelijk accoord is gegaan met het 

retourneren van de toegezonden samples. 
Het ongeadviseerd en ongefrankeerd retourzenden van samples wordt niet geaccepteerd. 

4. Orderacceptatie 

Shirtclub.nl levert uitsluitend aan bedrijven ,stichtingen ,verenigingen en organisaties die 

als rechtspersoon kunnen worden aangemerkt. 

Orders zullen worden geaccepteerd onder overlegging van een inschrijving bij de Kamer van 

Koophandel en onder opgave van een BTW-nummer. 

Alvorens wij uw order zullen uitvoeren zal Shirtclub.nl bevestigen welke betalingsconditie is 
overeengekomen. 

5. Leveringstijd 

Onbedrukte artikelen worden binnen 10 werkdagen geleverd, mits voorradig. 

Artikelen bedrukt of geborduurd met eigen logo of tekst worden in overleg geleverd, doch in 

de regel binnen 15 werkdagen. 

Mocht er door welke omstandigheid dan ook vertraging in de levering optreden dan nemen 
wij contact met u op. 

6. Betaalwijzen 

Shirtclub.nl hanteert geen krediettermijn. 

In principe dienen alle orders voor aflevering voldaan te worden , tenzij nadrukkelijk in 

overleg en na schriftelijke bevestiging anders is overeengekomen. 



Betaling dient te geschieden voordat de goederen ons magazijn hebben verlaten. 

In de regel duurt het 2 werkdagen voordat het te betalen bedrag van uw rekeningnummer 

wordt afgeschreven 

 6.1. Betaalmethode: Betaling via overboeking 

Indien met u is overeengekomen dat levering op rekening geschiedt en niet middels een 

eenmalige incasso dient het factuurbedrag direct na ontvangst van de goederen en 
bijbehorende factuur te worden overgemaakt op het navolgende rekeningnummer 

Shirtclub.nl te Laren N.H. 

Rekeningnr:NL25RABO 0101 3082 48 
Bank: Rabo-Bank 

6.2. Methode 2) Betaling onder rembours (in overleg) 

Het te betalen bedrag inclusief BTW en verzendkosten kunt u bij aflevering van de bestelling 
aan de bezorger betalen. Hiervoor worden rembours-kosten in rekening gebracht. 

7. Kwaliteitsgarantie/retourneren 

Al onze shirts zijn van hoge kwaliteit en worden voor verzending deskundig gecontroleerd 

op eventuele beschadigingen en fouten. 

Mochten er desondanks in 1 of meerdere producten fabrieksfouten aanwezig zijn,dan 

kunnen deze binnen drie dagen, echter wel op eigen kosten, geretourneerd worden en 

ontvangt u een creditnota. 

Shirtclub.nl stelt zich niet aansprakelijk nadat een shirt gewassen of gedragen is. 

Shirtclub.nl accepteert geen retourzendingen van producten die speciaal voor klant bedrukt 

zijn met logo of tekst,tenzij in uitdrukkelijk overleg met Shirtclub anders wordt 

overeengekomen. 
Ongeadviseerde en ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd. 

8. Printtechniek  

Wij gebruiken voor al onze prints een kwalitatief hoge zeefdruk-techniek. 

Deze techniek waarborgt een zeer lange levensduur van uw bedrukking. 

Voor producten met eigen logo of tekst vragen wij u de bestanden bij de bestelling in de 

volgende formaten via email aan te leveren: Bestand.eps of bestand.ai. 

Mochten bestanden alleen in .jpg-formaat kunnen worden aangeleverd dan vragen wij u 

contact met ons op te nemen, zodat we de bestanden in het juiste formaat kunnen gaan 
omzetten. 

Aan het omzetten of opnieuw opbouwen van uw bestanden naar het juiste formaat zijn DTP-

kosten verbonden. Wij zullen u vooraf op de hoogte stellen van deze extra kosten. 

In geval van ernstige twijfel over de juistheid van de door u aangeleverde bestanden zullen 

wij altijd contact met u opnemen. 

Controleer uw bestanden altijd goed, u blijft zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de 
aangeleverde gegevens. 

SHIRTCLUB.NL 


