Musée de la guerre au Moyen Âge
Chateau de Castelnaud
24250 Castelnaud-la-Chapelle
Tel: 0033 5 53 31 30 00
Fax: 0033 5 53 28 94 94
chateau@castelnaud.com
www.castelnaud.com

BESTELBON
Uw gegevens
Naam..............................................................................Voornaam.......................................................................
Adres .................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Postcode .................................................................... Stad .............................................................................
Land ................................................................................
Emailadres ................................................................... Telefoon...................................................................
Leveringsadres (indien deze verschillend is van het reeds gegeven adres)
Naam................................................................................Voornaam.....................................................................
Adres .................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Postcode .................................................................... Stad .............................................................................
Land ................................................................................
Code artikel

Omschrijving

Hoeveelheid

Prijs eenheid, incl. btw

Vast bedrag voor Frankrijk: 8,80 € (verzending en verpakking)
Vast bedrag voor Europa: 15 € (verzending en verpakking)
Vast bedrag voor de rest van de wereld (ons raadplegen) +

+
+

Totaal te betalen
Wenst u een factuur te ontvangen:

q ja

q neen

Kies uw betalingswijze
q Per cheque ter attentie van « librairie du château de Castelnaud » (alleen Franse cheque)
q Per bankkaart
Kaartnummer:

Vervaldatum:

Verificatiecode:
(Gelieve het nummer bestaande uit 3 cijfers weer te geven dat achteraan op uw kaart staat)

Verplichte handtekening

Algemene verkoopsvoorwaarden
Gelieve de boekhandel van het kasteel van Castelnaud te contacteren op het nummer +33 (0)5 53 31 30 00 of
per email op chateau@castelnaud.com. Vermeld vervolgens de referenties van het voorziene artikel op de
bestelbon. Stuur ons uw bestelling per post op en voeg uw betaling toe. Bij ontvangst, verzenden wij u de
artikelen per post (Colissimo).
Leveringstermijn
Uw bestellingen worden binnen de drie dagen na ontvangst van uw bestelbon behandeld. Wat de
verzendingen in Frankrijk betreft, uw pakket zal maximum binnen de vijf à zes dagen aankomen.
Verzendings- en verpakkingskosten
De bestelbon invullen en kennis nemen van de verkoopsvoorwaarden. Voor verre verzendingen, gelieve ons
te raadplegen.
Betaling
Voor de betaling van uw bestelling met bestemming Frankrijk, kan u betalen met een bankkaart of per cheque
ter attentie van «librairie du château de Castelnaud».
Voor het buitenland is alleen de betaling met bankkaart mogelijk.
Wij garanderen u de geheimhouding van onze diensten. Conform met de privacywet van 6/01/1978, beschikt u
eveneens over een recht tot toegang, aanpassing en wissen van de gegevens die betrekking hebben op u.
Verzendadres van de bestelling
Librairie du Moyen Âge
Chateau de Castelnaud
24250 Castelnaud-la-Chapelle
FRANCE

