Informatie betaalopties, verzendkosten, aflevering
In onderstaande tabel ziet u naar welke landen wij leveren met de levertijden.

BTW verschillen en overeenkomsten Europese landen:
Wij hebben ons succesvol geregistreerd bij het Europese One-Stop-Shop-Systeem dat betekent dat wij Play Trend de BTW van het land
waarin geleverd aan de OSS betalen en de OSS de btw aan het betreffende land betaald.

De levertijden zijn onder normale omstandigheden de werkelijke levertijden.

Levertijden niet en langer:

Als naar dat betreffende land oorlog, opstanding en onrust heerst kan verzending geen plaatsvinden.
Als dat land maatregelen neemt tegen een pandemie waardoor transporten vertragen.
Als Feestdagen de reden zijn, zo wordt er niet afgeleverd op doordeweekse Zondagen zoals Nieuwjaar, maar ook de feestdagen
die in het naartoe te zenden land plaatsvinden. Bij extra drukte veroorzaakt door St. Klaas, Kerstmis, Pasen, Suikerfeest, Black
Friday en meer.
Tip:

Bestel op tijd, niet op het laatste moment. Garantie levertijd kan niet gegeven worden.

Snel nodig: Laat uw order per Expres sturen minimaal Euro 50,00 extra informeer naar de mogelijkheden en neem met ons contact op

Verzendkosten:

Worden berekend op basis van het gewicht. Bij een pakket met meer dan een gewicht van 20 kg wordt een nieuw pakket verzonden.
Bestelde artikelen met verschillende levertijden versturen we in een complete zending voor zover we geen afwijkende overeenkomsten
met u getroffen hebben. De levering in dit geval geschiedt met het artikel met de langste levertijd die u hebt besteld.

Ingang levertijd:

Levertijd gaat in na ontvangst van de betaling , betaling ontvangst vlak voor het weekend vrijdagavond of op/in weekend of feestdagen
worden de eerst volgende werkdag verwekt.

Levertijden en verzending:

U ontvangt per email het pakket nummer waarmee u de status van de verzending kunt vervolgen en bij Post.NL kunt u de avond nadat u
het pakket nummer van ons hebt ontvangen zelf opgeven via de Post.NL site of u het pakket bijvoorbeeld op ander adres laten afleveren
waar ze een Post.NL balie hebben, zoals bij een Supermarkt of Kantoorboekhandel. Handig als je niet thuis bent hoeft aflevering geen
probleem te worden.

Nederland: 1 tot 2 werkdagen tenzij anders vermeldt bij het product. Verzending met Post.NL
België en Oostenrijk: 1 tot 5 werkdagen tenzij anders vermeldt bij product. Verzending met DPD of DHL.
Duitsland: 1 tot 5 werkdagen tenzij anders vermeldt bij product. Verzending DHL Deutsche Post standaard vast bedrag 5 Euro.
Overige Europese landen: Verzending met DHL Deutsche Post Premium.
Betaalopties die betaaldiensten in bepaalde landen bieden. Hieronder en aangeboden door CoolDown Shop:

iDeal voor Nederland en België
PayPal voor alle europese landen + Noorwegen + Zwitserland + Liechtenstein

Apple Pay voor alle europese landen maar niet voor alle producten
Bancontact voor België
Belfius voor België
KBC/CBC voor België,
Giropay voor Duitsland
EPS voor Oostenrijk
Przelewy24 voor Polen
Sofort Banking voor België, Duitsland, Italië, Nederland, Oostenrijk, Polen, Zwitserland, Spanje en VK.
Betalen bij afhalen, alleen op afspraak kan voor heel Europa
Bank overboeking voor alle inwoners uit landen uit de onderstaande tabel
Rembours voor alle landen alleen als het afleveradres in Nederland is, 75,00 Euro extra op de verzendkosten,7 dagen extra
levertijd.
Groen doen
Duurzame producten, zoals de herbruikbare warmtekussens, maar ook de koelkleding deze is klimaatneutraal geproduceerd en de
hoogwaardige kwaliteit maakt het dat de koelkleding jaren kan worden gedragen. Retouren voorkomen als het de maat betreft, geef de
opgemeten maten bij uw bestelling op dan ontvangt u de juiste maat. Wij verpakken uw order in zoveel mogelijk recyclebaar materiaal.
Verpakking op maat zodat er minder verzendvolume wordt gebruikt, opgevuld met krantenpapier. Het brievenbus pakket met
pakketnummer, past uw order hierin, komt het in uw brievenbus en hoeft u er niet voor thuis te blijven.

Verzending aan niet Europese landen:

Standaard zijn prijzen inclusief btw neem contact met ons op als u btw vrij wenst te bestellen, en u ontvangt een MwSt. vrije pro forma
rekening. Wij verzenden aan de overige EU landen met DHL Premium. Er kunnen extra kosten ontstaan (eventuele douane tarieven) die
door u betaald dienen te worden aan de douane informeer vooraf bij uw douane

Alle EU burgers kunnen bestellen mits men een afleveradres kiest waarheen geleverd wordt, zie tabel. De condities zoals product prijzen
en betaal, verzendopties zijn voor alle Europese burgers gelijk, condities zijn verbonden aan afleveradres. Zie de tabel voor uw
verzendkosten en levertijden.

Indien u een afleveradres/betaaloptie kiest wat niet wordt aangeboden in onze tabel dient u of een afleveradres zoals in de tabel te
organiseren, of ons te contacteren voor het maken van een afspraak om de bestelling op te komen halen in Kranenburg Duitsland. Of
organiseer de verzending zelf met afleveradres in een land welke wij aanbieden.

Zone 1 + levertijd 1-2
dagen
Nederland Postnl 1-2
Zone 2 + levertijd 1-4
dagen
België. DPD 1-4
Zone 3 + levertijd 2-5
dagen
AT Oostenrijk DPD,
DHL Premium 2-5
Zone 4 + levertijd in
dagen
DHL Premium
AD Andorra 3-7
BG Bulgarije 5-10
CY Cyprus12-26
DK Denemarken 2-5
EE Estland 5-10
FI Finland 6-10 excl.
Åland
FR Frankrijk 3-5 excl.
Frans-Guyana, FransPolynesië
GR Griekenland 7-9
excl. Berg Athos
HU Hongarije 4-7
IE Ierland 3-7
IT Italië 3-7 excl.
Livigno, San Marino,

Brief

Pakket - 2 Kg

Pakket 2 - 5 Kg

Pakket 5 - 10 Kg

Pakket 10 - 20 Kg

€2,00
Brief

€4,95
Pakket - 2 Kg

€4,95
Pakket 2 - 5 Kg

€6,95
Pakket 5 - 10 Kg

€6,95
Pakket 10 - 20 Kg

€4,50
Brief

€7,95
Pakket - 2 Kg

€7,95
Pakket 2 - 5 Kg

€7,95
Pakket 5 - 10 Kg

€7,95
Pakket 10 - 20 Kg

€4,50

€9,95

€12,95

€25,-

€35,-

Postal mail

Pakket - 2 Kg

Pakket 2 - 5 Kg

Pakket 5 - 10 Kg

Pakket 10 - 20 Kg

€4,50

€13,95

€20,-

€25,-

€35,-

Vaticaanstad,
Campiono d'Italia
HR Kroatië 5-8
LV Letland 3-9
LT Litouwen 4-9
PL Polen 2-5
PT Portugal 3-8
RO Roemenie 6-10
CZ Tjechië 3-7
SI Slovenie 3-7
SK Slowakije 3-7
ES Spanje 5-8
excl.Canarische
eilanden,
excl. El Hierro,
Fuerteventura, Gran
Canaria, La Gomera,
La Palma, Lanzerote,
Tenerife
VA Vaticaanstad 7-10
SE Zweden 3-7
Zone 5 + levertijd in
dagen
DHL Premium
AL Albanië 6-9
BY Belarus 4-14
BA BosniëHerzegowina 5-9
FO Farao 5-9
GL Groenland 5-9
IS IJsland 4-10
LI Liechtenstein 4-7
MD Moldavië 5-9
MC Monaco 3-7
ME Montenegro 4-9
MK Noord-Macedonië
5-9
UA Oekraïne 8-14
RS Servië 7-14
GB UK Verenigd
Koninkrijk 3-9 excl.
Gibraltrar,
excl.
Sark,Kanaaleilanden,
Alderny, Guernsey,
Herm, Jersey, Jethou
NO Noorwegen 4-7
CH Zwitserland 4-7
Zone 6 + levertijd in
dagen
DHL Premium
IL Israel 12-27
MA Marokko 6-14
RU Russische
Federatie 5-15
TR Turkije 7-14
Zone 7 + levertijd in
dagen
DHL Premium
AW Aruba 6-14
AU Australië 9-40
JP Japan 5-14
NZ Nieuw Zeeland
8-30
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Postal mail

Pakket - 2 Kg

Pakket 2 - 5 Kg

Pakket 5 - 10 Kg

Pakket 10 - 20 Kg

€4,50

€25,-

€27,50

€35,-

€45,-

Postal mail

Pakket - 2 Kg

Pakket 2 - 5 Kg

Pakket 5 - 10 Kg

Pakket 10 - 20 Kg

€4,50

€35,-

€50,-

€60,-

€90,-

Postal mail

Pakket - 2 Kg

Pakket 2 - 5 Kg

Pakket 5 - 10 Kg

Pakket 10 - 20 Kg

€4,50

€55,-

€75,-

€120,-

€190,-

