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LEVERINGSBELEID 
 

• Voor iedere order is een handtekening van de klant vereist. 

• Elvy gaat als accessoire merk uit van meerdere verkooppunten per stad of 
dorp, waarbij de locaties van de diverse winkels onderling goed 
overwogen worden. Hierbij handelt Elvy in belang van volume en 
diversiteit in winkels en zij kiest haar verkooppunten naar alle 
redelijkheid. 

 
Bij de allereerste order werken we, tenzij anders is afgesproken, met een voorafbetaling.  
Na ontvangst van uw betaling versturen wij de geplaatste order. 
Bestellen kan met een start-order bedrag van ongeveer €500,00 incl. verzendkosten.  
We willen hiermee bereiken dat er een goed en representatief beeld van Elvy kan worden 
neergezet. 
 
Elvy werkt volgens het N.O.O.S (Never Out of Stock) principe, maar mocht uw volledige 
bestelling toch niet compleet geleverd kunnen worden dan: 
 
-  Is het mogelijk om te wachten tot de order compleet is. Levertijd is uiterlijk 3-4 weken. 
 
-  Is het mogelijk de bestelde tassen die op voorraad zijn alvast laten versturen.  

De resterende (niet leverbare) tassen worden dan in Backorder gezet.  
Wij streven ernaar om Backorders binnen 4-6 weken na te leveren.  
 

-  Is het mogelijk de order aan te laten vullen door Elvy.  
De tasjes zijn allemaal goed verkoopbaar, vooral als je verschillende modellen, soorten  
en kleuren met elkaar combineert.  
Voordeel hiervan is dat u de hele order in een keer ontvangt omdat Elvy de order maakt  
aan de hand van de beschikbare tassen die we op dat moment op voorraad hebben.  
In geval van non-verkoop kan er na minimaal drie maanden eventueel een commerciële 
ruiling worden gedaan. 
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Webshops 
 
Elvy heeft de afgelopen 2 jaar het risico genomen om een bedrijf te vormen, die haar klanten zo 
optimaal mogelijk probeert bedienen door uit voorraad te werken. Het is echter niet de 
bedoeling dat webshops de Elvy voorraad als zijn/haar “voorraadkast “gaan gebruiken. 
Elvy adviseert webshops genoeg voorraad naar zich toe te kopen om vervolgens de verkoop te 
starten. Dit alles om eventuele teleurstellingen te voorkomen. 
  

Re-orders 
 
Re-orders van de Elvy tassen moeten een minimale orderwaarde hebben van €200,00. 
Bij re-orders onder de €200,00 worden de verzendkosten à €5,95 in rekening gebracht. 

 
Verzendmomenten 
 
Wij versturen op alle werkdagen tot 15:00. Na 15:00 kunnen wij geen orders meer versturen. 
Voor vragen of spoedleveringen, neem contact op met Elvy. (info@elvyfashion.nl)  

 
Doorverkoop garantie /commerciële ruiling 
 
Elvy werkt op basis van een optimale doorverkoop garantie, zodat de collectie up-to-date blijft 
en de doorverkoop niet stagneert. 
Wij streven hierbij naar een goede communicatieve samenwerking met helder geformuleerde 
onderlinge afspraken over re-orders en eventuele ruilingen (1 staat tot 3).  
Ruilingen dienen te allen tijde commercieel te blijven en de om te ruilen tassen dienen niet 
langer dan 6 maanden in de winkel te hebben gelegen. Elvy is dus bereid tassen terug te nemen 
of te ruilen, maar dit kan alleen als er voldoende nieuwe aankopen worden gedaan. 
 
Belangrijk: We nemen tassen alleen terug als deze in goede staat verkeren. Dat wil zeggen: De 
tassen zijn nog verkoopbaar en zijn niet beschadigd en/of verkleurd sinds geleverd door Elvy. 
 

Retouren 
 
Mocht er sprake zijn van een incorrecte levering of defecte producten, dan verzoeken we u 
vriendelijk om, uiterlijk 5 werkdagen na levering, contact op te nemen met Elvy voordat de 
producten retour gestuurd worden.  
 
In geval van een defect stuurt u een mail met ons retourformulier en foto van het defect naar:  
info@elvyfashion.nl t.a.v. Maxime Lindeboom  
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Op basis van de foto bepalen we in samenspraak met u of de klacht gegrond is en kunt u de tas 
laten repareren op kosten van Elvy. De reparatie bon kan bij Elvy gedeclareerd worden.  
 
Als reparatie niet mogelijk blijkt kan de tas op een nader te bepalen tijdstip door Elvy worden 
opgehaald of kunt u in overleg met Elvy de tas retourneren naar: 
* Let op bij het retourneren van de tassen dat deze niet meer voorzien zijn van een security tag, prijslabel etc. 

 
Elvy Fashion  
San Franciscostraat 54-56 
1175 RE Lijnden 
 
De retouren en defecten zullen vervolgens gecrediteerd worden.  
 
Belangrijk: Wij ruilen goederen voor goederen, zie “credit nota’s”  
 

Credit Nota’s 
 
Wij crediteren retour gestuurde tassen in de vorm van een Credit Nota. Deze Credit Nota kunt u 
vervolgens met een door Elvy gefactureerde factuur, of een toekomstige order verrekenen.  
Belangrijk: Wij storten geen geld terug op rekening na aanleiding van een retour.  
Dit gebeurt onder geen enkele voorwaarde.  
 

Leer info 
 
Leer is een natuurproduct. Door gebruik kan leer beschadigd of gevlekt raken. Hiervoor neemt 
Elvy geen verantwoordelijkheid. Bij defecten aan de Elvy producten vergoedt zij tot 6 maanden.  
De Elvy tassen kunnen van hetzelfde model in kleine mate verschillen door de tekening van het 
leer en het soort verfbad dat is gebruikt. 
 
Elvy werkt zowel met nerf-leer als met splitleersoorten. 
 
Splitleer geeft de herkenbare standige look aan de festivaltassen. Dit leer is gemaakt van de 
bovenste laag van de huid, waardoor het harder van structuur is en hierdoor wat lager in prijs. 
Het Elvy splitleer is geverfd en kan afgeven op kleding. 
De tas kan ook gevlekt worden na een regenbui o.i.d. 
De tas moet dan met een vochtige doek compleet vochtig worden gemaakt om de vlekjes te 
verwijderen. Niet te hard wrijven! 
 
Het nerf- en suède leer kan behandeld worden als schoenleer.  
Door gebruik kan leer beschadigd of gevlekt raken.  
Hiervoor neemt Elvy geen verantwoordelijkheid. 
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Leer info (care) kan ook teruggevonden worden op onze website: www.elvyfashion.nl 
 
Belangrijk: Bij defecten aan de Elvy producten vergoedt zij tot 6 maanden na aanschaffen.  
 

Elvy Display 
 
Als u ervoor heeft gekozen om een Elvy Display aan te schaffen, zijn de kosten hiervan € 125,- 
excl. BTW. Deze wordt als borgsom gefactureerd en dient binnen de normale betalingstermijn 
van 14 dagen betaald te worden. Na 6 maanden is de display uw eigendom. Wilt u de boom 
retourneren voor die tijd? Dit kan in overleg met Elvy (info@elvyfashion.nl). De verzendkosten 
hiervan zijn op eigen rekening.  
 
 
 
Klant 

 
Ik ben mij bewust van de leveringsvoorwaarden van Elvy. 
Elvy heeft mij op de hoogte gesteld van deze voorwaarden en ik ga hier mee akkoord. 
 
Winkel:  _________________________________________ 
Naam: _________________________________________ 
Datum:  _________________________________________ 
Plaats: _________________________________________ 
 
Handtekening:  

 
 

 
 
Elvy 
 
Ik heb mijn klant op de hoogte gesteld van de leveringsvoorwaarden van Elvy.  

 
Naam: _________________________________________ 
Datum:  _________________________________________ 
Plaats: _________________________________________ 
 
Handtekening:  

 
 

 
 
 
 
 

________________________ 
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