Contact en Firma gegevens Shop.CYes

een van de online webshops van Play Trend, Shop Cyes met Qshops Keurmerk
Bouwkamp 6 - 6576 JX Ooij
Postbus 29 * 6573 ZG Beek-Ubbergen ( Postadres, en retouradres bij gebruikmaking van herroepingsrecht)
Telefoon nr. : 024.6451055
E-Mail: ok(at)shop.cyes.nl

Play Trend CYes internationaal is meer dan alleen een webshop, met praktijkervaring en geven van gericht advies, service staat bij
ons hoog in het vaandel, inkoop aantallen via onze importafdeling. Samenwerking en klanten waaronder: diverse Overheidsinstanties,
Universiteiten en Hoge Scholen, Filmmaatschappijen, Ziekenhuizen, Multinationals, Sporters enz.
Impressum:

Juridisch adres
Weijer van de Bernardina Wilhelmina Johanna
Play Trend
Schmelendriss 41
47559 Kranenburg
Duitsland
Tel: 0049.(0)2821 7749999
Email: cyes(at)playtrend.eu
BTW nr: / Ust.Id.Nr.:DE172669121

De Europese Commissie biedt een platform voor de buitengerechtelijke online geschillenbeslechting (ODR-platform) op
https://ec.europa.eu/odr/

De verkoper is niet verplicht noch bereid deel te nemen aan een geschillenprocedure van een consumentengeschillencommissie.

Juridische informatie over de Web-pagina

Alle teksten, foto's en overige gepubliceerde informatie zijn onderworpen aan het auteursrecht van de aanbieder, voorzover er geen
derden met intellectuelen-eigendomsrechten zijn. In alle gevallen is een reproductie, distributie of publieke openbaring alleen in het geval
van een niet-overdraagbaar en herroepbare toestemming van de aanbieder toegestaan.

Voor alle via een kruisverwijzing (link) verbonden web inhoud accepteert de aanbieder geen verantwoordelijkheid, opdat het hierbij niet om
eigen inhoud gaat. De gelinkte pagina's worden op illegale inhoud gecontroleerd, op het tijdstip van de verlinking waren deze niet
herkenbaar. Voor de inhoud van de gelinkte sites zijn zij die deze sites exploiteren. De aanbieder heeft hiervoor geen algemeen toezicht en
verificatie plicht. Blijkt dat schending van het recht plaatsvind wordt de corresponderende link onmiddellijk verwijderd.

De informatie op deze site mag in geen geval beschouwd worden als een vervanging voor professionele behandeling of medisch advies.
De inhoud van deze website kan en mag niet worden gebruikt om zelfstandig te diagnosticeren en of behandeling te starten.
Duitsland NRW, plm 15 minuten vanaf Nijmegen. Kantoor net over de grens bij Nijmegen, tevens indien gewenst ophaal adres uitsluitend
op afspraak:

Tel.0049(0)2821.7749999
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