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Levertijden en Verzendkosten 
 

Levertijden 

Mulder Classic Parts geeft waar mogelijk een indicatie voor de levertijden van producten en diensten. In 

de webshop wordt een indicatieve levertijd bij de producten vermeldt. De indicatie is o.a. gebaseerd op 

voorraden bij Mulder Classic Parts, voorraden bij toeleveranciers en de levertijden voor leveringen die 

onderweg zijn. Aan de indicatieve levertijden kunnen geen rechten worden ontleend.  

Bestellingen via de webshop worden zo spoedig mogelijk na ontvangst gecontroleerd, klaargemaakt 

voor verzending en verzonden, dan wel klaargezet voor ophalen in ons magazijn als de Opdrachtgever 

voor die optie heeft gekozen. Indien Mulder Classic Parts inschat dat de verzending langer dan de 

indicatieve levertijd zal gaan duren (bijvoorbeeld door voorraadverschillen of vertraagde levering van 

onze toeleveranciers), zal Mulder Classic Parts de Opdrachtgever daarover informeren.  

Voor het ophalen van een bestelling wordt altijd contact opgenomen met de Opdrachtgever om een 

afspraak in te plannen. 

Voor bestellingen die geleverd worden via post- en pakketdiensten of transporteurs is Mulder Classic 

Parts afhankelijk van de dienstverlening van deze partijen en kan daarom het moment van aflevering 

niet garanderen. Vrijwel alle post- en pakketdiensten of transporteurs hanteren track & trace diensten. 

Beschikbare track & trace codes zullen op verzoek van de Opdrachtgever door Mulder Classic Parts 

worden verstrekt. 

Verzendmethode en verzendkosten 

Alle vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven. De verzendkosten zijn 

afhankelijk van de gekozen verzendmethode. Voor bestellingen die via een standaard pakket verzonden 

kunnen worden geldt het standaard verzendtarief. Een standaard pakket valt binnen de specificaties 

voor afmetingen en gewicht zoals opgegeven door PostNL. 

Voor bestellingen die niet via een standaard pakket verzonden kunnen worden zal Mulder Classic Parts 

een aangepast tarief bepalen en de Opdrachtgever hierover informeren voordat de bestelling verzonden 

wordt. 

Indien een product vanwege bijvoorbeeld omvang of gewicht niet met een standaard pakket verzonden 

kan worden, wordt dit in de artikelbeschrijving van het product in de webshop vermeld. Mocht de 

Opdrachtgever gebruik hebben gemaakt van de online betalingsoptie waarbij het standaard tarief in 

rekening werd gebracht, dan zal dit tarief verrekend worden met het aangepaste tarief. 
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Tijdens het plaatsen van een bestelling, of direct daarna via e-mail, kan de Opdrachtgever aangeven de 

bestelling op te willen halen in het magazijn van Mulder Classic Parts te Zuidland. Hiervoor maken 

Opdrachtgever en Mulder Classic Parts in onderling overleg een afspraak over datum en tijdstip. 

 Standaard verzendtarief: € 8,50 

 

 Aangepast verzendtarief: nader te bepalen tarief, afhankelijk van volume en gewicht van de 

bestelling. Het tarief wordt pas in rekening gebracht na afstemming met de Opdrachtgever. 

 

 Tarief voor ophalen in het magazijn van Mulder Classic Parts te Zuidland: gratis 

Overig 

De inhoud van dit document, inclusief de genoemde tarieven, kan van tijd tot tijd wijzigen. 
 
 

Laatst gewijzigd op: 10 januari 2022 

 


