
Algemene voorwaarden 

 

1. Prijzen 

 

Al  onze goederen zi jn gepri jsd. Wi j  werken met vaste pri jzen. Kortingen, anders  dan door aanbiedingen, worden 

niet gegeven. Onderhandelen met ons  personeel  i s  niet toegestaan. 

Goederen die niet gepri jsd zi jn of kennel i jk verkeerd zi jn gepri jsd, worden niet verkocht en gaan retour naar de 

sorteerafdel ing. Deze komen later weer gepri jsd in de winkel . Ook deze goederen kunnen niet worden 

gereserveerd. 

 

2. Betaling 

Al le verkopen ges chieden contant of per pin, waarbi j  pinnen onze voorkeur heeft. Bi j  pinnen geldt dat ook voor 

kleine bedragen geen extra  kosten in rekening worden gebracht. Bankbi l jetten van € 200,- en € 500,- nemen wi j  
niet aan. Ook creditcards  worden niet geaccepteerd. 

3. Garantie 

Garantie wordt alleen gegeven op elektrische apparaten (a l les  met een s tekker) voorzien van een ‘getest’ s ticker. 
Op overige producten zi t geen garantie. 

Garantietermi jn i s  geldig voor 1 werkdag en bi j  aanspraak moeten de pri jssticker en de ‘ge test’ s ticker nog netjes  
op het product zi tten. Zonder kassabon kan er geen aanspraak worden gemaakt op garantie.  

Bi j  aanspraak op garantie plakt onze medewerker een ingevulde elektra  retour -bon op het betreffende product. 

Het product gaat dan retour naar de elektra -afdel ing om getest te worden. 

Op de elektra -afdel ing ki jkt een medewerker of het product gerepareerd kan worden en neemt contact op met de 

klant. Indien het product gerepareerd i s , kan de klant het product ophalen. Indien het product niet gerepa reerd 

kan worden en vervolgens  ook niet omgerui ld kan worden voor een vergel i jkbaar werkend product za l  res ti tutie 
van het aankoopbedrag plaatsvinden. 

Elektrische apparaten zonder een s ticker ‘getest’, zi jn niet door medewerkers  van Ceres  getest en va l len dan 

buiten de garantie en kunnen ook niet worden geretourneerd. 

4. Optie en reserveren 

Goederen kunnen niet in optie worden genomen.. Tevens  worden geen goederen gereserveerd.  

5. Ruilen van goederen 

Omdat wi j  werken met gebruikte goederen kan het voorkomen  dat goederen l icht beschadigd zi jn, onze pri jzen 

zi jn hierop gebaseerd. ‘U koopt wat u ziet’. Claims van beschadigingen en ruilen van goederen is niet mogelijk.  

6. Opslag 

Het i s  mogel i jk om grote goederen, zoals  meubelen, na  aankoop op te ha len bi j  ons  ma gazi jn tegen overlegging 

van de kassabon. Deze goederen dienen binnen 2 werkdagen te worden opgehaald. Na deze periode wordt een 

bedrag van € 2,50 per product per dag in rekening gebracht. Wanneer de goederen na  15 werkdagen niet zi jn 

opgehaald worden zi j  opnieuw in de winkel  geplaatst en verkocht. Er vindt geen resti tutie van het aankoopbedrag 

plaats . 

7. Kinderen 

Kinderen mogen onder toezicht van een volwassene bi j  Ceres  naar binnen. Het i s  echter niet toegestaan dat 

kinderen met rolschaatsen, s tepjes  of s oortgel i jke artikelen de winkel  binnenkomen. Ceres  heeft geen speelruimte 

voor kinderen. Hol len, s teppen en fietsen enz i s  niet toegestaan in verband met uw en onze vei l igheid. Op de 

bovenverdieping mogen a l leen kinderen tot en met 13 jaar zich bevinden a l s  zi j  onder di rect toezicht van een 

volwassene zi jn. 

8. Diefstal, Fraude en Camera’s 



Het pand van Ceres  i s  zowel  in- als  extern voorzien van camera’s . De beelden van deze camera’s  zul len bi j  een 

vermoeden van of bi j  diefs ta l  worden afgegeven aan de pol i tie. 

Bi j  het vermoeden van een onrechtmatigheid zul len wi j  u hierop aanspreken. Wi j  kunnen u vragen de inhoud van 

uw tas  te laten zien. Van iedere diefs ta l  za l  aangi fte worden gedaan bi j  de pol i tie. Tevens  worden uw gegevens  

doorgegeven aan Stichting Afrekenen met Winkeldieven. De kosten van  

€ 181,00 zi jn voor rekening van de winkeldief. 

 

9. Roken, drinken en eten 

Het i s  verboden om in de winkel  te roken (ook geen e-s igaret) of meegebrachte voedsel - en drinkwaren te 

nuttigen. 

10. Grote (rug-) tassen en ‘shoppers’ 

Grote tassen, zoals  zogenaamde ‘shoppers ’ en rugtassen, mogen niet worden meegenomen in de winkel . U dient 

deze bi j  binnenkomst van de winkel  ti jdel i jk af te geven bi j  de kassa. Stichting Ceres  i s  niet verantwoordel i jk voor 

deze tassen of de inhoud van de tassen. 

11. Aansprakelijkheid 

Stichting Ceres  i s  niet aansprakel ijk voor ongeval len, verl ies  of diefs ta l  van uw persoonl i jke eigendommen, welke 

kunnen ontstaan ti jdens  uw bezoek aan de winkel  van Stichting Ceres .  

12. Dieren 

Het i s  niet toegestaa n dieren mee de winkel  in te nemen. Uitzonderingen zi jn de zogenaamde ‘hulphonden’.  

 


