
Verzenden & Leveren 
 

Verzenden van je bestelling 

CFB Cosmetics verstuurd alle bestellingen via TNT. Alle bestellingen die gedaan 
worden voor 16.00, worden vanuit ons magazijn in Nederland, nog dezelfde dag 

verstuurd, mits de producten op voorraad zijn. Wij verzenden maandag t/m vrijdag, 
met uitzondering van weekenden en feestdagen. Wij verzenden naar Nederland en 

Belgie. 

Wij streven ernaar om altijd je bestelling binnen 1-2 werkdag te leveren. Mocht je 
bestelling helaas niet op voorraad zijn, dan zorgen wij ervoor dat je bestelling binnen 

5 werkdagen als nog door jou ontvangen worden. 
 Wanneer de producten niet op voorraad zijn na ontvangst van je bestelling wordt je 

altijd direct hierover geïnformeerd. 

Geschatte levertijden  
 

Nederland: 1-2 werkdagen 
België: 2-3 werkdagen 

 
Hoeveel bedragen de verzendkosten? 

In Nederland: €3,95 
Buiten Nederland: €9,95 

Gratis verzending binnen Nederland vanaf €50,00 
Gratis verzending binnen Belgie vanaf €75,00 

Kan ik mijn bestelling volgen? 

Zodra je bestelling is ontvangen, ontvang je een e-mail met daarin een track- en 
trace nummer. Neem alsjeblieft wel contact met ons op, als je bestelling niet is 

ontvangen. Dan kunnen wij dit voor je nakijken. CFB Cosmetics kan niet  
verantwoordelijk worden gesteld voor niet aangekomen of beschadigde pakketten. 

Kan mijn verzendadres gewijzigd worden? 

Mocht je bestelling inmiddels zijn verwerkt of verzonden, dan zijn wij helaas niet meer 
in staat om het adres te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om 

ervoor te zorgen dat zij het afleveradres correct invoert. Zorg ervoor dat je het 
afleveradres dat je invoert, dubbel controleert. Wij zijn niet verantwoordelijk voor 
pakketten die naar een verkeerd adres, ingevuld door de koper, zijn verzonden. 

Het enige wat wij kunnen doen nadat je bestelling is verzonden, is afwachten om te 
zien of het pakket wordt teruggestuurd naar ons. Nadat wij het pakket hebben 

https://maggies-hairextensions.myshopify.com/pages/contact


ontvangen, kunnen wij vervolgens het pakket naar het juiste adres versturen. De 
extra kosten die hierbij optreden zijn voor rekening van de koper. 
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