Gratis Artikel Voorwaarden Koja Sports, h.o. Hardloopaanbiedingen.nl
Als je bestelling (exclusief betaal- en verzendkosten) boven de 50 euro uitkomt, dan mag je een gratis artikel uitzoeken!
Hoe hoger het bedrag van je bestelling, hoe mooier de producten waar je uit kunt kiezen.
Wij hebben de gratis artikelen onderverdeeld in categorieën:
Bestelling vanaf 50 tot 100 euro
Bestelling vanaf 100 tot 150 euro
Bestelling vanaf 150 tot 200 euro
Bestelling vanaf 200 tot 300 euro
Bestelling vanaf 300 tot 400 euro
Bestelling vanaf 400 tot 500 euro
Bestelling vanaf 500 euro
Waar kan je in de shop een gratis artikel uitzoeken?
1. via de menubalk bovenin op onze homepage onder de categorie GRATIS
2. in je winkelwagen, als je bestelling boven de 50 euro uitkomt. Er verschijnt dan een groene button met de tekst 'klik hier
voor je gratis artikel'. Klik je hierop dan kom je direct in de juiste categorie Gratis artikelen terrecht. Kies vervolgens je artikel uit
en deze wordt bijgevoegd in je winkelwagen. Uiteraard GRATIS!

Voorwaarden gratis artikel

•
•

•
•
•

In tegenstelling tot de niet-gratis artikelen kan het gratis artikel niet kosteloos geruild worden. Als je het gratis
artikel wilt ruilen voor een andere maat, dan vragen wij een bijdrage van 10 euro in de verzendkosten.
Het gratis artikel is alleen gratis bij het door jou bestelde orderbedrag (exclusief betaal- en verzendkosten). Indien je 1
of meerder artikelen retour zend, zal het orderbedrag verminderd worden en dus lager uitkomen. Het kan zijn dat je
dan geen recht meer hebt op dit gratis artikel. In dit geval kun je er voor kiezen om:
1. het gratis artikel samen met de andere artikelen retour te zenden (er vindt geen verrekening of omruiling plaats) of
2. het gratis artikel te behouden, waarna het verrekend of gefactureerd wordt (afhankelijk van de door jou gekozen
betaalwijze).
Klijk hieronder voor een tabel welke aangeeft welk percentage over de prijs van het gratis verkregen artikel in
rekening wordt gebracht indien je het artikel wenst te behouden na retourzending van je (deel)order.
Indien je het gratis artikel retour zend vindt er geen verrekening in contanten plaats.
Prijzen/orderbedragen zijn inclusief btw en exclusief eventuele verzendkosten en administratiekosten voor de
betaalwijze.
De prijs voor het gratis verkregen artikel telt niet mee voor bepaling van het nieuwe orderbedrag na retour.

Onderstaande tabel geeft aan welk percentage over de prijs van het gratis verkregen artikel in rekening wordt gebracht
indien u het artikel wenst te behouden na retourzending van je (deel)order.

PRIJS VAN HET GRATIS VERKREGEN ARTIKEL
1. Oorspronkelijk
orderbedrag (excl.
Betaal- en
verzendkosten)

2. Orderbedrag (excl. Betaal- en verzendkosten) na retour:
<€50

Vanaf €50
tot €100

Vanaf €100
tot €150

Vanaf €150
tot €200

Vanaf €200
tot €300

Vanaf €300
tot €400

Vanaf € 50 tot €100

100%

0%

Vanaf €100 tot €150

100%

50%

0%

Vanaf €150 tot €200

100%

50%

25%

0%

Vanaf €200 tot €300

100%

75%

50%

25%

0%

Vanaf €300 tot €400

100%

90%

75%

50%

25%

0%

Vanaf €400 tot €500

100%

90%

75%

50%

25%

10%

Vanaf €400
tot €500

Vanaf €500

0%

Vanaf €500 100%
90%
75%
50%
25%
10%
5%
0%
1. zoek het oorspronkelijke totaal orderbedrag van je order.
2. zoek het totaal orderbedrag na aftrek van het door jou retour te zenden artikel.
3. zoek het bijbehorende percentage. Dit percentage wordt bereken over de HLA prijs van het gratis verkregen artikel (dus niet
de adviesverkoopprijs).

