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VOORWAARDEN VOOR DE EURO-HORSE BLACK FRIDAY SALE 23 NOVEMBER 2018 

Looptijd Black Friday actie: 23 november 2018 van 00.00 uur t/m 23.59 uur. 

Op artikelen die voor en/of na de looptijd worden aangekocht geldt geen Black Friday korting. 

De Black Friday actie is alleen geldig voor aankopen in de webshop van www.euro-horse.nl en zolang deze op 

voorraad zijn. 

Aankopen gedurende de Black Friday actie dienen per vooruitbetaling via de webshop te worden voldaan. 

Indien de betaling voor 15.00 uur door Euro-Horse is ontvangen, wordt de aankoop via e-mail bevestigd en 

dezelfde dag verzonden, anders de dag erna. 

Er kunnen ook zadels tijdens de Black Friday actie worden gekocht. Hier geldt wel dat deze zonder de Euro-

Horse passervice worden geleverd. 

Alle artikelen, inclusief zadels, die tijdens de Black Friday actie zijn aangekocht mogen, behoudens bij gebreken, 
NIET worden geretourneerd. Mocht het aangekochte product gebreken vertonen, dan kunt u binnen 7 
werkdagen na ontvangst van het artikel enkel via e-mail contact opnemen met Euro-Horse. Vermeld hierbij 
duidelijk uw ordernummer, omvang en aard van het gebrek. Het mogelijk niet passen van een aangekocht 
zadel of ander artikel tijdens de Black Friday actie valt niet onder gebreken. 
 
 
TERMS AND CONDITIONS DURING THE EURO-HORSE BLACK FRIDAY SALE OF NOVEMBER 23TH 2018 
 
Duration of the Black Friday sale: November 23 2018 from 00.00 AM till 23.59 PM (timezone UTC +1). 
 
On articles purchased outside the duration of the sale, the Black Friday discount does not apply. 
 
The Black Friday sale only applies for purchases in the webshop of www.euro-horse.nl and as long as stock 
lasts. 
 
Purchases during the Black Friday sale must be paid in advance via the webshop. If the payment is received by 
Euro-Horse before 3 pm (timezone UTC +1), the purchase will be confirmed by e-mail and shipped the same 
day, otherwise the next day. 
 
Saddles can also be purchased during the Black Friday sale. The saddles will be shipped without the Euro-Horse 
fitting service. 
 
All items, including saddles, that have been purchased during the Black Friday sale are NOT returnable, except 
in case of defects. If the purchased item (s) show defects, you can contact Euro-Horse via e-mail within 7 
working days after receipt. Please indicate clearly your ordernumber and the nature of the defect. A possible 
fitting failure of a purchased saddle or other article during the Black Friday sale will not be counted as a 
defect. 
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