
ALGEMEEN 
 
MUNDO SPIRITS levert uitsluitend in België. 
Verzendingen in België zijn steeds gratis vanaf 250 EUR, enkel geldig bij bestellingen tot maximum 30 
kg! Track & trace informatie wordt automatisch verstuurd van zodra de goederen ons magazijn 
verlaten. 
 
Bestellingen boven de 30 kg, boven de 24 flessen of pallet zendingen: gelieve contact op te nemen 
met ons via info@mundospirits.com.  
  

BEZORGOPTIES 
 
Bij de rubriek “VERZENDMETHODES”, hebt u de keuze uit volgende bezorgopties al naargelang het 
aantal flessen en het totaalbedrag in uw winkelmandje: 
 

Afhalen op afspraak @MUNDO SPIRITS  STEEDS GRATIS 

Levering regio Gistel en omstreken* GRATIS VANAF 100 EUR, ANDERS 5,85 EUR 

DPD Home - 1 t.e.m. 6 flessen  GRATIS VANAF 250 EUR, ANDERS 8,50 EUR 

DPD Home - 6 t.e.m. 12 flessen  GRATIS VANAF 250 EUR, ANDERS 10,00 EUR 

DPD Home - 12 t.e.m. 18 flessen  GRATIS VANAF 250 EUR, ANDERS 18,50 EUR 

DPD Home - 18 t.e.m. 24 flessen  GRATIS VANAF 250 EUR, ANDERS 20,00 EUR 

 
 

LEVERTIJD DPD 
 
België: 1-5 werkdagen 
 
Uw order wordt in 90% van de gevallen binnen de 48 u verzonden! Mocht dit door omstandigheden 
buiten onze invloed niet het geval zijn kunnen wij u helaas daar niet voor compenseren, wij 
garanderen dat het pakket bij DPD afgeleverd wordt en hebben helaas geen invloed op de juiste 
afhandeling van de levering door DPD. 
 

DPD HOME 
 
MUNDO SPIRITS verzendt met de pakketbezorgdienst van DPD. 
 
Alle pakketten zijn standaard verzekerd tot 520 EUR met handtekening voor ontvangst en worden 
verstuurd in uiterst sterke, schokbestendige dozen. Zending wordt 1x aangeboden. Daarna wordt de 
zending bij een servicepunt geleverd en heeft de klant 7 dagen de tijd om de zending daar af te 
halen. 
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AFHALEN OP AFSPRAAK @MUNDO SPIRITS 
 
Deze bezorgoptie is volledig gratis. Wij nemen contact met u op om de afhaling in te plannen. Elke 
afhaling gebeurt steeds op het volgende adres: Sperestraat 7, 8470 GISTEL (ZEVEKOTE), België. 
 
 

LEVERING REGIO GISTEL EN OMSTREKEN 
 
Eens uw bestelling geplaatst is wordt deze binnen de 2 à 3 werkdagen klaargezet waarna u bericht 
zult ontvangen (via e-mail of telefoon) om een bezorgmoment in te plannen. Wij verzorgen zelf de 
levering. 
 
*Postcodes die binnen de gratis leverzone vallen: 8680, 8820, 8400, 8430, 8431, 8432, 8433, 8434, 
8450, 8460, 8470, 8480, 8301 en 8620. 

 

RETOURNEREN 
 
Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet 
overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet 
overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 
dagen melden en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst. 
 
Kan ik mijn bestelling steeds terugsturen? 
 
Mocht een niet-gepersonaliseerd product niet helemaal zijn zoals u verwacht had, dan kunt 
u deze binnen 14 werkdagen in de originele verpakking en in nieuwe staat terugsturen, 
zonder enige reden.  
 
Gelieve retourzendingen eerst per e-mail te melden op info@mundospirits.com. Stuur het artikel in 
een voldoende gefrankeerde verpakking, met vermelding van uw gegevens (naam, telefoonnummer 
en e-mailadres) terug naar: MUNDO SPIRITS – Devand BV, Sperestraat 7, 8470 Gistel, België. 
 
Indien de artikelen correct retour zijn ontvangen, maakt MUNDO SPIRITS binnen 30 dagen 
het verschuldigde bedrag (exclusief de initiële verzendkosten en de verzendkosten die u 
gemaakt heeft om het product terug te sturen) aan u over. 
 
Verbruiksproducten 
Vanwege het specifieke karakter komt het recht op wijziging, retournering en annulering 
van uw bestelling te vervallen indien de verpakking van de voedingswaren geopend is. 
Indien u een klacht heeft over een bepaald product, vragen wij u dit schriftelijk te melden 
aan ons via mail op info@mundospirits.com en uw klacht altijd te illustreren met een 
duidelijke foto. 
 
We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens 
laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft 
aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van 
de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen. 
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