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Algemene voorwaarden 
 
 
Hierin staan de Algemene Voorwaarden van MiniBelly and more 
beschreven. Mochten er naar aanleiding van deze voorwaarden 
vragen zijn, dan kan je deze mailen naar info@minibellyandmore.nl. 
 
 
Het aanbod 

• De producten die MiniBelly and more aanbiedt zijn persoonlijke producten. Hiervoor hebben 
wij persoonlijke gegevens nodig (zie privacy beleid). 

• Wanneer er op de producten een geldigheidsduur zit, wordt die vermeld. Denk bijvoorbeeld 
aan kortingen etc.) 

• De afbeeldingen op de website van MiniBelly and more zijn een goede weergave van de 
producten die zij aanbieden. De kleuren kunnen op de foto iets afwijken van origineel. 

• MiniBelly and more heeft het recht om het aanbod te wijzigen en/of aan te passen.  
 
Koopovereenkomst 
De klant koopt een product door contact op te nemen met MiniBelly and more via e-mail of telefonisch 
(zowel via een gesprek als via WhatsApp). 
MiniBelly and more stuurt de klant een inschrijfformulier waarin de klant de benodigde informatie dient 
te verstrekken aan MiniBelly and more (alleen bij een 3D zwangerschapsbeeldje).  
De afspraak/bestelling is officieel bevestigd zodra wij dit schriftelijk hebben teruggekoppeld. 
Mochten er nog extra kosten bijkomen, zoals bijvoorbeeld extra kosten door toch een andere keuze 
dan op het inschrijfformulier aangegeven, dan wordt dit later in rekening gebracht.  
 
Annuleren 
Een annulering is mogelijk. Echter wanneer jouw bestelling al in productie is, geldt er een 
betalingsplicht van 50% van het totaalbedrag.  
 
Verzending 
De klant maakt de keuze uit zelf ophalen of laten verzenden van de producten. Dit geeft de klant aan 
op het inschrijfformulier. Wanneer de klant het product zelf komt ophalen krijgt deze het adres 
toegestuurd door MiniBelly and more.  
Wanneer de klant kiest voor verzending zijn de verzendkosten voor de klant. MiniBelly and more 
verzendt haar producten via PostNL of DHL. 
 
Cadeaubonnen 
De cadeaubonnen van MiniBelly and more hebben geen verloopdatum. Op de cadeaubonnen staat 
een unieke code, waar naar gevraagd wordt bij inlevering. De cadeaubonnen worden alleen digitaal 
verstuurd via een PDF bestand.  
 
Betaling 
De klant dient het bedrag over te maken naar: 
MiniBelly and more 
NL 88 INGB 0008 4500 46 
 
Aansprakelijkheid 
MiniBelly and more is niet aansprakelijk voor de risico’s van verzending.  
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