
Levertijd & verzendkosten 

Wij doen zorgvuldig ons best de bestelling zo spoedig mogelijk bij u af te leveren. 
Bestellingen van voorradige artikelen die op werkdagen vóór 16:00 (GMT+2) worden 
gedaan, proberen wij dezelfde dag nog te verzenden. Niet voorradige artikelen kunnen 
normaal gesproken binnen 10 werkdagen geproduceerd en verzonden worden. We 
nemen in dit geval contact met u op over de exacte verzenddatum binnen 2 werkdagen 
na bestelling. Levertijd is afhankelijk van het land van bestemming, en de gekozen 
manier van verzenden. Voor landen binnen de Europese Unie is de bezorgtijd maximaal 
7 werkdagen. Voor alle overige landen is de bezorgtijd maximaal 12 werkdagen. 

De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten. De verzendkosten bedragen: 

• €4,65 voor bestellingen binnen de Europese unie die door de brievenbus passen 
(zonder track en trace). Voor bestellingen vanaf € 45,- is deze manier van 
verzenden gratis. 

• € 13,00 voor bestellingen binnen de Europese unie met track en trace. Voor 
bestellingen vanaf € 100,- is deze manier van verzenden gratis. 

• €10,30 voor bestellingen buiten de Europese unie die door de brievenbus passen 
(zonder track en trace). Voor bestellingen vanaf € 100,- is deze manier van 
verzenden gratis. 

• € 25,55 voor bestellingen binnen de Europese unie met track en trace. Voor 
bestellingen vanaf € 250,- is deze manier van verzenden gratis. 
 

Levering verloopt via de postbode of pakketbezorger van Post NL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Betaalmethodes 

U kunt uw bestelling op verschillende manier betalen. Momenteel bieden we de 
volgende betaalmethodes aan: 
– Ideal 
– Overboeking 
– PayPal (voegt 6% toe aan het totaal bedrag) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contact 

Wij doen ons uiterste best voor u als klant. Daar hoort bij dat u ons eenvoudig kunt 
contacteren. Mocht u vragen hebben over het een of ander dan kunt u ons bereiken 
middels de volgende gegevens: 

AD-BIKING 
Tel: +31 (0) 629181868 
Mail: info@ad-biking.com 
De handelsnaam van ons bedrijf is: AD-Biking 
Onze domeinnaam is: www. ad-biking.com 
 

Ons vestigingsadres: 
Henri Dunantlaan 2 
9728HD Groningen  
KVK: 01124192 
BTW: NL002120196B52 

 

 

 

 

 


