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Algemene info

1. Doel van de site: het doel van verzamelaarke.be is om mijn dubbels op de site te plaatsen. Geïntereseerden kunnen 
deze bestellen. Ik probeer de prijzen laag te houden. Een verzameling aanvullen hoeft niet altijd duur te zijn. Omdat er 
op enkele onlinewinkels te hoge kosten aangerekend worden, had ik het idee om zelf een site te maken. Hier vind je 
nog de goedkope zegeltjes, telefoonkaarten en andere verzamelobjecten. Er is reeds veel tijd in deze site gestoken, 
en ik zal er nog veel tijd moeten insteken om de site te verbeteren.

2. Registreren: uw registratiegegevens op verzamelaarke.be worden niet doorgegeven aan derden en zijn beveiligd. 
Deze (uw) gegevens kunnen door u ten aller tijde aangepast worden.

3. Bestellen op verzamelaarke.be: je kan items toevoegen aan uw winkelwagen en verwijderen uit uw winkelwagen. 
Eenmaal het bestelformulier volledig ingevuld is en het formulier verzonden is, bevestigd u de bestelling. Om te 
kunnen bestellen op verzamelaarke.be moet u geregistreerd zijn.

4. Betaling: betalen kan op twee (2) manieren. Ofwel via bankoverschrijving, ofwel via PayPal. Deze optie moet op het 
bestelformulier aangevinkt worden.

5. Verzendkosten: de verzendkosten zijn aangegeven in het tabbladTarieven[1]. De verzendkosten worden automatisch 
berekend op het bestelformulier bij de keuze van het land.

6. Verzending: verzending van de bestelde items gebeurt na ontvangst van de betaling.

7. Garantie op verzamelaarke.be: op verzamelaarke.be krijgt je garantie op uw bestelling. Indien het bestelde item niet 
voldoet aan uw eisen of aan de omschrijving, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen via het contactformulier, 
met de vermelding van het desbetreffende item en de eventuele klacht. De klacht moet gebeuren binnen de eerste 
veertien (14) dagen na ontvanst van de bestelling. Daarna worden de klachten niet meer aanvaard. Indien de klacht 
terecht is wordt het bedrag van uw bestelling terugbetaald.

8. Geraadpleegde catalogi:

Officiële Postzegelcatalogus België
Officiële Postzegelcatalogus Belgische Ex-Koloniën
Officiële Catalogus van de Voorafgestempelde zegels van België
Gespecialiseerde Catalogus van Belgische Afstempelingen 1849 - 1910
Michel Online Catalog
Telefoonkaarten Catalogus België - Luxemburg
Yvert&Tellier Catalogue de Cotation des Télécartes (France)
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