Bestellen en betalen
Account

Moet ik direct mijn gegevens invullen?
Dat is niet nodig. Je kunt rustig winkelen zonder je gegevens in te vullen of een account
aan te maken. Pas op het moment dat je wilt afrekenen en bestellen is het nodig om je
gegevens in te vullen.

Wanneer moet ik een account aanmaken?
Het is niet mogelijk om te bestellen zonder een account aan te maken. Een account
heeft een aantal voordelen. Zo is het mogelijk om je winkelwagentje op te slaan en
eerdere bestellingen en de status ervan te volgen. Als je klikt op ‘winkelmand’ wordt hier
vanzelf om gevraagd en krijg je de mogelijkheid om te bestellen.

Hoe maak ik het account aan?
Klik je bovenin het scherm op ‘Welkom inloggen’. Nu kom je op een pagina waar je als
nieuwe klant een account kunt aanmaken. Hier wordt gevraagd je e-mailadres in te
vullen en een wachtwoord aan te maken. Zodra je hebt gedaan zie je het
welkomstscherm. Hier kun je accountgegevens aanpassen. Of je adresgegevens
invoeren en/of bijwerken. Maar je kunt ook eerst rustig verder winkelen. Intussen heb je
van ons een mail ontvangen waarin je account wordt bevestigd. Let op: Mocht je deze
bevestigingsmail niet krijgen, kijk dan of het in je spambox terecht is gekomen. Is het
mailtje daar ook niet binnengekomen, ga dan na of je misschien een typefout in je
mailadres hebt gemaakt. Als bij ons het goede mailadres niet bekend is ontvang je geen
bevestiging van je bestellingen en ontvang je ook de mail met track & trace code niet om
je pakket te volgen.

Hoe kan ik mijn account inzien, wijzigen of
verwijderen?
Je kunt je account inzien door op “Welkom “jouw naam” te klikken. Hier kun je je
gegevens wijzigen, zoals je e-mailadres en adresgegevens. Ook kun je hier je
bestellingen terugvinden. Als je je account wilt verwijderen kunnen wij dit voor je doen.
Stuur dan een e-mail naar info@bikecentredik.nl. Wij zullen jouw account dan snel
verwijderen.

Bestelproces

Bestellen
Bestel een product door te klikken op ‘in winkelwagen’. Je kunt hier direct afrekenen, of
je kiest ervoor door te gaan met winkelen. De producten verschijnen in je
winkelwagentje, maar zolang je nog niet hebt afgerekend, kun je altijd annuleren of
wijzigen. Klik op het vuilnisbakje om de producten die je niet wilt hebben weg te gooien.

Afrekenen
Klik op de knop ‘afrekenen’. Deze procedure bestaat uit een aantal eenvoudige stappen,
zoals het invullen van je naam, adres, verzendadres, e.d. Daarna kies je de
betaalmethode. Tenslotte kun je de bestelling nog controleren en klik je op 'Plaats
bestelling'. Je ontvangt dan direct een bevestigingsmail. Let op: Mocht je deze
bevestigingsmail niet krijgen, kijk dan of het in je spambox terecht is gekomen. Is het
mailtje daar ook niet binnengekomen, ga dan na of je misschien een typefout in je
mailadres hebt gemaakt.
Betaalmethoden

Hoe kan ik betalen?
Je kunt afrekenen met iDEAL of contant bij afhalen. Als je voor 18.00 uur met iDEAL
betaalt, is de betaling direct bij ons binnen en wordt de bestelling binnen 1 tot 4
werkdagen verzonden. De bestelling wordt binnen 1 tot 4 werkdagen verzonden nadat
het bedrag op onze rekening is bijgeschreven.

Wat is iDEAL?
Om gebruik te maken van iDEAL hoef je je niet te registreren, geen bestanden te
downloaden of een account aan te maken. Maak je gebruik van internetbankieren bij
ABN AMRO, ASN Bank, Friesland Bank, ING, Rabobank, RegioBank, SNS Bank,
Triodos Bank of Van Lanschot Bankiers, dan kun je direct met iDEAL betalen. Je rekent
dan snel en gemakkelijk af in de vertrouwde internetbetaalomgeving van je eigen bank.
Betalen zoals je eigenlijk al gewend bent.
BTW

Zijn de prijzen inclusief of exclusief BTW?
Alle prijzen zijn inclusief BTW.
Betaal-/aflevertermijn

Betaal-/afhaaltermijn
In de webwinkel bestelde artikelen die opgehaald moeten worden, dienen binnen 7
dagen opgehaald te zijn. Is deze na 7 dagen niet opgehaald, dan wordt de bestelling
geannuleerd.

Verzenden en afhalen
Hoe wordt mijn bestelling verzonden?
Wij verzenden via PostNL. Een betrouwbaar gebleken partner, die het ons mogelijk
maakt alle bestellingen die voor 18.00 uur zijn afgehandeld, nog dezelfde werkdag te
verzenden.
Levertijd verzending

Wat is de levertermijn?
Bestellingen die zijn besteld en betaald, worden binnen 1 tot 4 werkdagen verzonden.
De bestelling zal dan normaal gesproken de daarop volgende dag op het aangegeven
adres worden aangeboden door PostNL.
Verzendkosten

Hoe weet ik wat ik kwijt ben aan verzendkosten?
De verzendkosten zijn afhankelijk van het gewicht en het formaat van het pakket. De site
berekent automatisch de verzendkosten. Het is ook mogelijk om artikelen af te halen.

Hoe kan ik mijn bestelling volgen?
Alle pakketten worden door ons aan het eind van de werkdag online aangemeld bij
PostNL. Je ontvangt van ons op dat moment een mail met een Track & Trace code
waarmee je je zending kunt volgen. Mocht je bestelling vertraagd zijn, neem dan contact
met ons op.

Kan ik ook aangeven wanneer of hoe laat mijn
bestelling wordt afgeleverd?
Met de ontvangen Track & Trace code kun je online kijken hoe laat het pakket zal
worden bezorgd, zodat je daar rekening mee kunt houden. Via de Track & Trace e-mail
kun je op de PostNL tracking site of via de app van PostNL de dag en/of tijd van de
bezorging wijzigen. Dit kan vanaf het moment dat het pakket de eerste sorteerscan krijgt
tot 06.00 uur op de dag van bezorging. Je kunt dus al vóór de eerste bezorging
aangeven waar en wanneer je het pakket wilt ontvangen. Komt het dan nog steeds niet
gelegen? Dan kun je het eenvoudig bij de dichtstbijzijnde PostNL-locatie laten bezorgen.
Een 100% garantie dat deze exact op de gekozen dag door PostNL wordt aangeboden,
kunnen we echter niet bieden.

Kan ik mijn bestelling ook bij de buren of op mijn
werkadres laten bezorgen?
Ja dat is mogelijk. Je kunt tijdens het afhandelen van je bestelling een ander
verzendadres invullen.

Wat moet ik doen als mijn pakket beschadigd is?
We vragen je een beschadiging aan je pakket of aan de inhoud, binnen 48 uur na
ontvangst te melden via een e-mail naar info@bikecentredik.nl of telefonisch op 050 57
10 073. Meer informatie kun je vinden onder Retourneren.

Versturen jullie ook naar het buitenland?
Vooralsnog versturen we alleen pakketten binnen Nederland en België.
Afhalen PostNL afhaalpunt of bezorgen

Kan ik mijn bestelling ook ophalen bij een PostNL
afhaalpunt?
Je kunt ervoor kiezen om je bestelling op een PostNL afhaallocatie te laten bezorgen.
Tijdens het bestelproces kun je bij de opmerkingen aangeven bij welk PostNL punt je het
pakket wilt laten bezorgen. Zodra je bestelling in de door jou gekozen locatie is
aangekomen ontvang je een bericht van PostNL. Na ontvangst van dit bericht heb je 2
weken de tijd om je bestelling af te halen. Mocht je je bestelling niet af kunnen halen in
deze periode, dan zal deze automatisch teruggestuurd worden naar Bike Centre Dik
BV..

Afhalen in Groningen

Kan ik de bestelling ook afhalen?
Het is ook mogelijk om je bestelling bij ons af te halen.

Herroepingsrecht/retourneren van artikelen
Wat houdt het herroepingsrecht in?
Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de
overeenkomst te herroepen. Gedurende deze termijn kun je datgene met het product
doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het
product uit te proberen zoals je dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kun je
het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heb je
meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor
kosten in rekening brengen.

Wanneer verstrijkt de herroepingstermijn?
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij, of een door jou
aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. Als je
in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden hebt besteld, verstrijkt
de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop je het laatste product of onderdeel
hebt ontvangen. Op het moment dat je met ons een regelmatige levering van producten
bent overeengekomen, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop jij of
een door jou aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.

Hoe maak ik gebruik van het herroepingsrecht?
Om gebruikt te maken van je herroepingsrecht verzoeken wij je om ons een e-mail, al
dan niet met inbegrip van het modelformulier, te sturen via info@bikecentredik.nl.
Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dien je de producten terug te
sturen. Wij verzoeken je het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te
retourneren.

Hoe werkt de terugbetaling bij een herroeping?
In geval van een herroeping ontvang je alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de
heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat je hebt
aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen je
terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je betaald hebt, tenzij je een andere methode
met ons afspreekt. Je draagt zelf de kosten voor de retourzending.

Modelformulier voor herroeping
Download hier het modelformulier voor herroeping. Dit formulier kun je invullen en
terugzenden als je de overeenkomst wilt herroepen.

Wettelijke garantie

Wat houdt de wettelijke garantie in?
Wij staan er voor in dat onze producten voldoen aan de overeenkomst, de in ons
aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en
bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de koopovereenkomst
bestaande wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften. Indien dit niet het geval is,
neem dan contact met ons op.
Klachten

Heb je een klacht?

Wij doen onze uiterste best om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het
gebeuren dat je ergens niet tevreden over bent, bijvoorbeeld over een product, de wijze
van betaling of de levering. Laat het ons dan weten door een e-mail te sturen naar
info@bikecentredik.nl. Vermeld daarin je persoonsgegevens, de aard van je klacht en
eventueel je bestelnummer en de datum van je bestelling. Je ontvangt dan binnen 5
werkdagen een reactie van ons.
Uiteraard zullen wij ons best doen om je klacht naar tevredenheid op te lossen. Leidt dit
niet tot een oplossing, dan is het voor consumenten in de EU mogelijk om klachten aan
te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te
vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is
dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

