
Tegoed bon Actie Gerbilfokkerij Queenies
 

                                         

1. U betaald de pups bij afhalen waarna u een unieke couponcode krijgt t.w.v. de aanschafwaarde 

van de Gerbils, ( € 15 ) die éénmalig te besteden is in de webshop tot een jaar na aanschaf

de Gerbils bij een minimale besteding van 

2. Bestelling dient op www.GerbilShopQueenies.nl

Voorwaarde van GerbilShopQueenies.nl van toepassing zijn.

3. Deze actie is enkel geldig bij aanschaf van een compleet ingericht Terrarium / Gerbilarium  t.w.v. 

€ 179,- en is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen.

4. De gratis Gerbil actie is gebaseerd op afhaalbestelling bij ons in de fokkerij. Hierdoor besparen 

wij verzendkosten die we graag op deze manier met u verrekenen. 

Laten we dan nog even alle voordelen van het Terrar

•  Afneembaar deksel -> u kunt 1000 en 3 dingen aan de deksel ophangen zonder dat  u daar dagelijkse hinder aan 

ondervind!  

• Schuiframen op 25 cm hoogte!

net gestofzuigde vloer. Doordat de schuiframen op 25cm hoogte zitten kan er flink veel bodembedekking in het verblijf 

gedaan worden waarin de Gerbi

• inclusief 2 plateaus met opstaande rand. 1 over de gehele diepte ( 40x30x2 ) van het terrarium, 

en 1 in de rechter bovenhoek ( 20x20x2 )!

Terrarium ) is zo fijn in gebruik. U bent direct met uw handen bij de Gerbils zonder dat uw hele grote enge mensen 

hand helemaal in het verblijf moet. De Gerbil behoud het volledige overzicht over uw handen en zal dus niet bang 

zijn. Dit versneld het tam-maak proces met eno

• Schuifruitjes zijn makkelijk uitneembaar wat het schoonmaken vereenvoudigd aangezien u er van 

bovenaf en van de voorkant bij kunt!

Gerbils 

• Alle profieltjes zijn beschermd tegen het knagen

het terrarium blijft mooi. 

• Vrij gemaakt van overtollige kitranden zodat de Gerbils die ook niet weg kunnen knagen

veilig voor Gerbils dus, de Terrariums zijn zelf gemaa

 

5. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze 

Voorwaarden aanvaardt. 

6.  Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door .

weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestellin

niet wordt geaccepteerd, deelt Queenies.nl

7. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, inclusief BTW en exclusief

8. Betaling dient te geschieden zonder korting of

dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indie

het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

9. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, 

bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de

prijsverhoging door Queenies.nl 

Tegoed bon Actie Gerbilfokkerij Queenies

U betaald de pups bij afhalen waarna u een unieke couponcode krijgt t.w.v. de aanschafwaarde 

die éénmalig te besteden is in de webshop tot een jaar na aanschaf

de Gerbils bij een minimale besteding van € 25,-. 

www.GerbilShopQueenies.nl gedaan te worden waarna de Algemene 

Voorwaarde van GerbilShopQueenies.nl van toepassing zijn. 

enkel geldig bij aanschaf van een compleet ingericht Terrarium / Gerbilarium  t.w.v. 

en is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen. 

De gratis Gerbil actie is gebaseerd op afhaalbestelling bij ons in de fokkerij. Hierdoor besparen 

endkosten die we graag op deze manier met u verrekenen.  

Laten we dan nog even alle voordelen van het Terrarium op een rijtje zetten

> u kunt 1000 en 3 dingen aan de deksel ophangen zonder dat  u daar dagelijkse hinder aan 

Schuiframen op 25 cm hoogte! -> Alle bodembedekking blijft fijn in het Terrarium / Gerbilarium en niet op uw 

net gestofzuigde vloer. Doordat de schuiframen op 25cm hoogte zitten kan er flink veel bodembedekking in het verblijf 

gedaan worden waarin de Gerbils naar hartenlust kunnen graven 

inclusief 2 plateaus met opstaande rand. 1 over de gehele diepte ( 40x30x2 ) van het terrarium, 

en 1 in de rechter bovenhoek ( 20x20x2 )! -> Het linker plateau over de gehele diepte ( afhankelijk van maat 

fijn in gebruik. U bent direct met uw handen bij de Gerbils zonder dat uw hele grote enge mensen 

hand helemaal in het verblijf moet. De Gerbil behoud het volledige overzicht over uw handen en zal dus niet bang 

maak proces met enorme stappen! 

zijn makkelijk uitneembaar wat het schoonmaken vereenvoudigd aangezien u er van 

bovenaf en van de voorkant bij kunt! -> Zelf haal ik de schuifruitjes er iedere dag uit bij de verzorging van mijn 

hermd tegen het knagen! -> Lange levensduur van het terrarium gegarandeerd  en 

Vrij gemaakt van overtollige kitranden zodat de Gerbils die ook niet weg kunnen knagen

veilig voor Gerbils dus, de Terrariums zijn zelf gemaakt uit eigen ervaring! 

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze 

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door .Queenies.nl  is gerechtigd bestellingen te 

weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestellin

Queenies.nl dit mee binnen tien (10) werkdagen. 

voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, inclusief BTW en exclusief

Betaling dient te geschieden zonder korting of creditcard betalingen of enige andere vorm van compensatie binnen veertien (14) 

dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indie

het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 

rijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, 

bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de

 

Tegoed bon Actie Gerbilfokkerij Queenies 

 

U betaald de pups bij afhalen waarna u een unieke couponcode krijgt t.w.v. de aanschafwaarde 

die éénmalig te besteden is in de webshop tot een jaar na aanschaf van 

gedaan te worden waarna de Algemene 

enkel geldig bij aanschaf van een compleet ingericht Terrarium / Gerbilarium  t.w.v. 

De gratis Gerbil actie is gebaseerd op afhaalbestelling bij ons in de fokkerij. Hierdoor besparen 

ium op een rijtje zetten 

> u kunt 1000 en 3 dingen aan de deksel ophangen zonder dat  u daar dagelijkse hinder aan 

Alle bodembedekking blijft fijn in het Terrarium / Gerbilarium en niet op uw 

net gestofzuigde vloer. Doordat de schuiframen op 25cm hoogte zitten kan er flink veel bodembedekking in het verblijf 

inclusief 2 plateaus met opstaande rand. 1 over de gehele diepte ( 40x30x2 ) van het terrarium, 

> Het linker plateau over de gehele diepte ( afhankelijk van maat 

fijn in gebruik. U bent direct met uw handen bij de Gerbils zonder dat uw hele grote enge mensen 

hand helemaal in het verblijf moet. De Gerbil behoud het volledige overzicht over uw handen en zal dus niet bang 

zijn makkelijk uitneembaar wat het schoonmaken vereenvoudigd aangezien u er van 

> Zelf haal ik de schuifruitjes er iedere dag uit bij de verzorging van mijn 

Lange levensduur van het terrarium gegarandeerd  en 

Vrij gemaakt van overtollige kitranden zodat de Gerbils die ook niet weg kunnen knagen! -> 100% 

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze 

is gerechtigd bestellingen te 

weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling 

voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.  

compensatie binnen veertien (14) 

dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien 

rijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, 

bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de 


