Order- & Dropshipment

Wil je IXXI’s bestellen? Stuur een mail en wij verwerken de order voor je. De minimale order hoeveelheid is drie stuks en de
volgende voorwaarden zijn van toepassing:
•

Een gebruikelijke inkoop korting van 52%;

•

Je betaalt op factuur basis;

•

Je IXXI’s komen in een unieke giftbox verpakking.

Wil je één of twee IXXI’s bestellen of gebruik maken van dropshipment? Dat kan heel snel en eenvoudig in 4 stappen op
www.ixxiyourworld.com ;

IXSP001
IXRET001

Zoek de gewenste IXXI,
dmv het artikelnummer in
de zoekbalk, kies het juiste
formaat en plaats deze in je
winkelwagentje. Ga verder
met bestellen.

In het winkelwagentje vul je
jouw persoonlijk RET-code in,
in het veld voor ‘cadeaucode’.
Je korting wordt automatisch
verrekend.

Vul het factuur- en leveradres
in. Wil je de IXXI rechtstreeks
laten leveren bij jouw klant,
vul hier dan zijn/haar
gegevens in bij leveradres.

Kies een betaalmethode en
reken af.

Zodra de bestelling verzonden wordt, ontvang je een email met de track & trace gegevens van de zending.
Dit zijn de voorwaarden als je via de webshop een bestelling plaatst:
•

Een inkoopkorting van 35% met jullie persoonlijke RET-code. Deze persoonlijke code kan je opvragen op het volgende mailadres:
business@ixxiyourworld.com

•

Je IXXI’s komen in neutrale IXXI dozen;

•

Je betaalt € 3,95 verzendkosten per bestelling;

•

Je rekent online af, ontvangt een orderbevestiging, dit is tevens je factuur. Je maakt voor de klant zelf een nieuwe factuur met daarop
de RRP en verzendkosten die wij ook in de webshop vragen.

Let op! Dit is een separaat proces en kan niet gecombineerd worden met reguliere orders (MOQ 3 stuks).

Tip 1 Maak een account aan en je factuuradres wordt automatisch ingevuld tijdens het bestelproces
Tip 2 Wil je een IXXI bestellen welke niet in de retail collectie zit, dan kan je ook op deze manier je bestelling plaatsen. Op maat 		
gemaakte IXXI’s zijn niet te retourneren. Zie algemene voorwaarden op de site.
Tip 3 Het is mogelijk om webshop bestellingen op factuur te plaatsen. We maken dan een pro-forma factuur van €250 voor je. Zodra
deze betaald is ontvang je een code waarmee je de bestelling kunt afronden in onze webshop. Je kan op deze manier blijven 		
bestellen tot het bedrag gespendeerd is .

