
Hoe te Bestellen?

Hoe plaats ik mijn bestelling bij Mini-mum.nl ?

1. Kies je product/ kies je producten

2. Bepaal zelf je prijs
! Vul je bedrag in met een punt in plaat van een komma.

Rond je bestelling als volgt af:

3. Vul de Factuurgegevens in

4. Kies Verzenden of Afhalen
Verzenden
Je ontvangt een Tikki€ inclusief de bijkomende verzendkosten.
Na betaling zal je bestelling verzendklaar gemaakt worden.
Je ontvangt per Whatsapp nog een track & trace code.

Afhalen
Geef bij Bestel Notities je betalingswijze op
d.m.v. Tikki€ of Contant
Na een Tikki€- betaling zal je bestelling klaar gemaakt worden.

5. Je ontvangt per Whatsapp bericht(en) van Mini-mum.nl



de Meest gestelde vragen

Waarin zit het verschil bij Mini-Mum.nl en tussen de vele andere bestaande online
webshops of apps die het soortgelijke concept al hebben?

Nou, dat het online shoppen wél mogelijk is en mogelijk maakt met het budget dat je hebt!
En wanneer nodig is dat ik graag met je meekijk en meedenk. In een passend en
verantwoord budget.

Beschikbaarheid van artikelen/ producten op de website

Ik ben inderdaad afhankelijk van de lieve donaties die gedaan worden dus wat er op de
website staat is er ook op dat moment. Ben je specifiek naar iets op zoek: Vragen kan altijd!

Is mijn ingevulde *bedrag dan ook echt het bedrag dat ik betaal?

Ja, dat is wat je betaald. Mits je voor verzenden kiest dan komt er alleen nog de nodige
verzendkosten bij. En niet te vergeten: dat dit nog altijd passend en verantwoord is in jouw
budget.

Waarom toch een bedrag invullen?

Het zelf in te vullen bedrag heeft te maken met het feit dat ik de kantoor,- administratie,-
verpakkings,- en verzendkosten dan wel benodigdheden vanuit eigen financiën bekostig. Op
deze manier komt het terug. Minimaal, dat klopt.

Maar het bezig zijn en blijven en een breder (sociaal)netwerk op te bouwen om zodoende
toch nog een steentje bij te kunnen dragen in de werkmaatschappij op een manier dat
lichamelijk haalbaar is voor mij is dan nog altijd mijn (persoonlijk) doel.

Géén financieel winstgevend doel.

Donaties

Kleding is welkom maar vraag het eerst even na. Gezien het feit ik vanuit huis werk en hier
ook de opslagruimte bevindt is dit hierdoor wat beperkt.

Het vriendelijk verzoek is wel dat jij zelf de kleding uitzoekt en inlevert zoals jij dit zou willen
ontvangen en wilt dragen. Stuur een Whatsapp- berichtje om een afspraak te maken.

Speelgoed zal ik helaas af moeten slaan vanwege de beperkte opslagruimte. Mits er een
leuke inzamelingsactie is opgestart.

Financiele donatie is bespreekbaar. Neem dan eerst even contact op.



Kan ik mijn artikelen retourneren?

Nee. Helaas niet. Uitgaande van minimale bedragen en dat ik alleen werk, zal dit voor mij
alleen maar tot bergen (onnodige) administratieve werkzaamheden leiden.

Wel kan ik samen met je meedenken, meekijken tot een goed alternatief.

Waarom staat er vaak passend en verantwoord budget vermeld?

Soms kan het zijn dat je door financiële omstandigheden terecht bent gekomen bij een
bewindvoering instantie of schuldsanering. Per instantie zal het dan ook verschillen maar het
kan zijn dat je je wekelijkse leefgeld dan wel weekbudget moet verantwoorden.

! Let dus wel goed op: Jij bent en blijft nog wel altijd zelf verantwoordelijk voor de keuze
die jij maakt tot je aankoop dan wel aankopen en het totaal te betalen bedrag bij
Mini-Mum.nl!

*Er zit geen vraagprijs, geen richtprijs aan vast. Alleen dat wat jij aan bedrag invult bij het gekozen artikel.
Exclusief verzendkosten!


