
LET OP: U bent doorverwezen vanaf de website www.accuprofessioneel.com naar deze 
pagina. Ons bedrijf – www.hardwarecity.nl – is op geen enkele wijze gelieerd aan de 
Chinese firma Accuprofessioneel.com. Genoemde website heeft delen van onze website 
gekopieerd, om de indruk te wekken een Nederlands bedrijf te zijn. Ze zijn hierbij zo 
onachtzaam te werk gegaan dat ze zelfs een link naar een retourformulier van ons 
hebben mee gekopieerd in de tekst. Om te voorkomen dat wij nog langer 
retourzendingen bestemd voor genoemd bedrijf ontvangen, hebben wij de link naar ons 
retourformulier aangepast en deze melding er voor in de plaats gezet! 

Wij raden u ten zeerste af zaken te doen met deze Chinese firma! 

Enkele tips om te voorkomen dat u – ongewild – bij een Chinese webshop i.p.v. een 
Nederlandse webshop besteld: 

- Alvorens te bestellen, controleer altijd of er een Nederlands (retour)adres / 
telefoonnummer op de website staat. Meestal kan er alleen per e-mail contact 
opgenomen worden. 

- In verreweg de meeste gevallen kan er bij dergelijke websites uitsluitend via 
PayPal betaald worden. Een bankoverschrijving naar een Nederlandse 
bankrekening, dan wel betaling via iDEAL behoort derhalve meestal niet tot de 
mogelijkheden. 

- Gebrekkig Nederlands taalgebruik en soms deels Engels. 

Nadelen van bestellen via een Chinese webshop: 

- U loopt het risico invoerrechten en BTW te moet betalen bij aflevering van uw 
bestelling.  

- Levertermijn bedraagt al gauw 2 weken i.p.v. 1 werkdag wanneer u bij een 
Nederlandse webshop besteld. 

- Als u een verkeerd product ontvangt, of het product gaat binnen de 
garantietermijn defect, dan kunnen de retourkosten al gauw € 25 bedragen 
(sommige Chinese webshops hebben wel een Nederlands retouradres, maar 
verwerking van een retourzending blijft in dat geval veel tijd in beslag nemen). 
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