
Leveringsvoorwaarden 

Verzend- en verzekeringskosten 

Bij alle bestellingen tot € 750 wordt € 6,95 aan verzendkosten in rekening gebracht. Bokabox 

draagt het risico voor beschadiging of zoekraken van uw pakket tijdens de verzending. 

 

Handlingskosten 

Bij de betaaloptie ‘bankoverschrijving’ brengen wij € 2,50 extra in rekening. Aan de overige 

betaalopties zijn geen extra kosten verbonden. 

 

Annuleringskosten 

Bokabox berekent geen annuleringskosten. 

 

Levertijd  

Uw bestelling krijgt u, als de artikelen op voorraad zijn, binnen 3-5 werkdagen geleverd. Indien 

een besteld artikel niet direct uit voorraad leverbaar is, informeren wij u over de te verwachten 
levertermijn. Naleveringen ontvangt u zonder verzendkosten.  

In het kader van de regels van ‘koop op afstand’ zal Bokabox (opdrachtnemer) bestellingen met 

bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat 

het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of 

een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de koper 

(opdrachtgever) binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het 
recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.  

Een door Bokabox opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd 

vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van Bokabox zijn, waarna Bokabox zal 
trachten om binnen 30 dagen levering te doen plaatsvinden. 

Postbusadressen 

Bestellingen kunnen door onze vervoerder niet op postbusadressen worden afgeleverd. Geef 

daarom bij uw bestelling altijd een straatadres op. 

 

Naleveringen 

Indien een besteld artikel niet direct uit voorraad leverbaar is, informeren wij u over de te 

verwachten levertermijn. Naleveringen ontvangt u zonder verzendkosten. 

 

Mancolevering 

Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen dat een 

bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. In dat geval dient u dit zo spoedig mogelijk aan ons te 
melden. Wij zorgen er dan alsnog voor dat uw bestelling correct aan u wordt geleverd. 

 


