
 

Syarat & Persetujuan 
 

1.  Barang yang ada di situs ini dijual oleh Istilah Import, alamat; Verlengde Kerkweg 53, 8091 EX Wezep, 

 Belanda, dengan nama Waroeng.nl. 

 

2. Pemesanan dapat dilakukan melalui Waroeng.nl. 

 

3.  Pesanan terjadi bila Anda terima barang atau ada perjanjian hitam diatas putih dari pihak kami. 

 

4.  Semua harga termasuk pajak, tampa ongkos kiriman. Ongkos kiriman tergantung banyaknya barang 

 Anda pesan. Ini semua akan dihitung secara automatis jika Anda selesai memesan. Harga kami belum 

 termasuk pajak dan biaya impor yang bisa berada kalau kami kirim ke alamat diluar EU. Pesanan dibawah 

 €7,50 kami hitung €1,50 untuk biaya tambahan pesanan kecil. 

 

5.  Segera setelah pembayaran Anda diterima, kami akan mengirim barang pesanan Anda. Barang yang 

 diambil sendiri dari toko kami bisa dibayar secara kontan. Kalau pilih bayar belakangan, Anda setuju  

dengan syarat Pascabar dari Klarna. 

 

6. Anda bertanggung jawab untuk memberikan alamat pengiriman dan e-mail yang lengkap dan benar. 

 

7.  Kami mengirim barang Anda secepatnya mungkin, kami mencoba kirim hari yang sama, tetapi pasti 

 dalam 8 hari kerja setelah pembayaran Anda kami terima. 

 

8. Kami selalu akan segera memberitahu jika Anda gagal melakukan pembayaran atau barang habis. 

 

9.  Anda bisa selalu mengirim kembali pesanan Anda dalam waktu 14 hari setelah terima dengan syarat-

 syarat yang ada di Syarat Pengembalian. Anda harus memberitahukan kepada kami lewat e-mail dulu. 

 Anda tanggung ongkos dan risiko kirim balik. 

 

10.  Walaupun kami sangat berhati-hati dengan kebenaran informasi di halaman kami, tetapi kesalahan 

 dan ketidaksempurnaan tetap saja ada. Waroeng.nl tidak bertanggung jawab untuk kesalahan ini. 

 

11.  Waroeng.nl tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena mengkonsumsi produk yang 

 dipesan. 

 

 

Syarat Pengembalian 
Jika barang yang Anda beli tidak memuaskan, Anda boleh mengembalikannya dalam waktu 14 hari setelah barang 

diterima. Anda harus menanggung semua biaya pengembalian. Kami akan secepatnya mungkin mengembalikan 

uang Anda, dan pasti dalam 14 hari. Anda harus memberitahukan kepada kami lewat e-mail kalau ada barang 

yang mau dikembalikan, dan mohon mencantumkan alasan penembalian. Barang yang dikembalikan tidak boleh 

rusak atau dipakai dan harus berada di dalam bungkus asli. Untuk beberapa produk hygienis Anda tidak bisa 

mengembalikan apabila plastik segel sudah dibuka. Kami tidak menerima barang yang dikirim tampa perangko. 

Baca informasi lebih lanjut tentang syarat pengembalian di halaman https://shop.waroeng.nl/id/pengembalian. 

https://shop.waroeng.nl/id/pengembalian


Formulir Pengembalian 

 
Kepada: Istilah Import 
Verlengde Kerkweg 53 
8091EX Wezep 
The Netherlands 
+31-38-3763800 
info@waroeng.nl 
 

 

Saya dengan ini menginformasikan bahwa saya mengakhiri perjanjian kami mengenai penjualan barang berikut: 

Jumlah  Produk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– nomor pesanan: 

 

– Tanggal pembelian / Tanggal penerima: 

 

– Nama konsumen: 

 

– Alamat konsumen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanda tanggan konsumen (Hanya bila formulir ini dikirim di atas kertas) 

 

 

Tanggal: 
 

 

mailto:info@waroeng.nl

