
Verzenden 
Vanuit ons magazijn in Haarlem beleveren wij heel Nederland. Andere bestemmingen op aanvraag. 
 

 
Bezorging vindt plaats door : 
- PostNL met Track en Trace 
- Nestoliva met de eigen fiets of auto 
 
Wanneer de bezorging door PostNL wordt gedaan is de bezorging doorgaans op de volgende dag. 
Bestellingen via de website worden ALTIJD met PostNL verzonden. U ontvangt hiervan een Track en 
Trace nummer. 
Wij gaan bewust om met het milieu en gebruiken recyclebaar karton en 100% biologisch afbreekbare 
vulvlokken als verpakking. Deze vulvlokken zijn gemaakt van zetmeel en lossen op in water. 
Wanneer een bezorging speciale aandacht nodig heeft dan zullen wij daar uiteraard met elkaar 
contact over hebben.  
 
Voorraad 
Wij trachten uiteraard onze voorraad op peil te houden, maar olijfolie wordt onder de allerbeste 
condities bewaard bij de olijfoliemaker zelf. 
Daar staat het bij een constante temperatuur onder gas in een silo. Doorgaans wordt pas bij een 
order gebotteld om de olijfolie zo lang mogelijk onder deze ideale omstandigheden te bewaren. In 
het geval dat onze voorraad niet volstaat is nieuwe olijfolie hoogstwaarschijnlijk al onderweg en is 
een levertijd van meer dan 10 werkdagen nagenoeg uitgesloten. 
Geplande sluitingsdagen 
De gebruikelijke feestdagen. 
 
Verzendkosten 
De verzendkosten voor Nederland zijn maximaal €6,25 incl. 9% btw.  
 
Overzicht verzendkosten 
Land Kosten Gratis vanaf 

Nederland € 6,25 € 50,- of in regio 
Haarlem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Retourneren 
 
Niet goed? Geld terug! 
 
Onze producten voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Wanneer er desondanks een 
kwaliteitsprobleem voordoet worden uiteraard geen kosten in rekening gebracht en 100% van het 
aankoopbedrag terugbetaald inclusief de eventuele retourzending op ons verzoek. Neem ALTIJD 
eerst vooraf contact met ons op.  
Artikelen stuurt u retour naar: 
Nestoliva 
Van Kinsbergenplein 21 
2014 DB Haarlem 
Gebruik hiervoor het herroeping formulier in de Algemene Voorwaarden 
Als consument maak je gebruik van het wettelijke herroepingsrecht van 14 dagen na levering, dat wil 
zeggen dat je de producten zonder opgaaf van redenen retour kan sturen en dan je geld terugkrijgt; 

• Neem vóór het retour sturen altijd contact op via de mail op ernst@nestoliva.nl, onder 
vermelding van je ordernummer, zodat we alle informatie bij elkaar kunnen zoeken. Binnen 2 
werkdagen nemen wij contact op zodat we een oplossing kunnen bespreken. Je kan hiervoor 
ook gebruik maken van het modelformulier voor herroeping, maar je bent hiertoe niet 
verplicht; 

• Geopende flessen worden niet retour genomen en vergoed omdat deze na opening 
onverkoopbaar zijn geworden, tenzij wij dit anders hebben afgesproken, afhankelijk van de 
reden van de retournering; 

• De kosten van de retourzending zijn voor eigen rekening, tenzij wij dit anders hebben 
afgesproken, afhankelijk van de reden van de retournering; 

• Mocht de olijfolie niet naar wens of verwachting zijn dan zullen we samen zoeken naar een 
alternatief product. Ongeopende flessen kun je altijd retour sturen, en je ontvangt dan het 
aankoopbedrag terug. 

• Gebruik voor het retourneren zoveel mogelijk de originele verpakking. Je bent er zelf 
verantwoordelijk voor de producten deugdelijk te verpakken. Ook ben je er zelf 
verantwoordelijk voor dat de geretourneerde producten bij ons aankomen. Vraag daarom 
altijd naar een verzendbewijs en zorg voor een track & trace zending. Een zending die niet bij 
ons aankomt kunnen we niet vergoeden. Stuur nooit geopende flessen mee; 

• Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je je oorspronkelijke bestelling 
hebt geplaatst; 

• Terugbetaling vindt plaats nadat wij de producten ontvangen hebben en na beoordeling van 
de staat van de producten; 

https://www.olicious.nl/modelformulier-herroeping

