
Verzending 

Nadat we uw bestelling en betaling hebben ontvangen, verzenden we uw pakket binnen 24 uur, 
met uitzondering van weekends en feestdagen. Wanneer de bestelling wordt opgehaald door de 
koerier, ontvangt u een e-mail met de track and trace code om uw pakket te volgen. Zodra het 
pakket aan de leverancier is aangeboden, kunnen we het afleveradres niet meer wijzigen. 
Controleer altijd of het door u ingediende adres juist is. Bestellingen die niet kunnen worden 
geleverd en uiteindelijk worden teruggestuurd naar ons magazijn, worden niet opnieuw 
verzonden. 

Kosten 

Bestellingen met een totaal orderbedrag lager dan €75,- betalen €4,95. Voor alle bestellingen 
boven de €75,- zijn er geen verzendkosten. De reden waarom we vragen verzendkosten voor de 
kleinere bestellingen, is omdat de verzendkosten is niet gratis voor ons ook. Op kleine 
bestellingen willen we nog steeds zoveel mogelijk geld veilig stellen voor de EQ-stichting, zodat 
we meer kunnen uitgeven aan projecten om gelijkheid te genereren voor mensen in 
nood. Bestellingen die buiten Nederland worden verzonden, betalen €6,95. 

Tijd 

Nadat de betaling is verwerkt, wordt de bestelling binnen 24 uur verzonden. Nadat het pakket 
onder de vleugels van onze bezorgservice is, kan het 1-2 werkdagen duren voordat het aan u 
wordt overhandigd. Voor buitenlandse leveringen duurt het 3-5 werkdagen voordat u genieten 
van uw nieuwe EQ favorieten. 

Hoe 

Bij EQ Clothing maken we gebruik van de bezorgdiensten van PostNL via MyParcel.We zijn er 
trots op te kunnen vertellen dat we geen enkele vorm van plastic gebruiken in onze zendingen. 
Niet uit onze fabriek en niet van jou. Uw bestelling wordt zorgvuldig verpakt in gerecycled 
ambachtelijk papier. Onze ecofriendly EQ stickers zijn gemaakt van suikerriet en zijn volledig 
composteerbaar. We zorgen ervoor dat onze producten geen schade op de weg oplopen en 
veroorzaken minder schade als we kunnen controleren. 

Verantwoordelijk 

Wij zorgen voor uw bestelling en bereiden het pakket zelf voor. Als er iets ontbreekt in uw 
levering neem dan contact met ons op, we zijn er zeker van dat we samen een oplossing kunnen 
vinden. Controleer uw adres en objecten voor uw betaling. Nadat uw bestelling is opgehaald 
door de bezorgservice zijn wij niet verantwoordelijk voor pakketten die verkeerd worden 
geadresseerd of verloren gaan in het verkeer. Nadat uw pakket het gebouw heeft verlaten, 
kunnen we niets veranderen. 

 

 


