DISCLAIMER SATON OPTIEK
Onderstaande voorwaarden gelden voor iedereen die deze website bezoekt en gebruikt. Saton Optiek
behoudt zich het recht voor de voorwaarden te allen tijde te veranderen. Het is dan ook raadzaam dat
u deze voorwaarden geregeld leest, zodat u van alle mogelijke wijzigingen op de hoogte blijft.
Wanneer u de website gebruikt, verklaart u zich automatisch akkoord met de inhoud van de
voorwaarden.
1. De informatie op de website is alleen bestemd voor algemene doeleinden en Saton Optiek kan op
geen enkele wijze garant staan voor de juistheid of volledigheid van de gegevens. Voordat u de
informatie op enige manier gebruikt, dient u zelf de juistheid en volledigheid van de inhoud van de
website te verifiëren. Wanneer u de inhoud op enige wijze gebruikt, is dat geheel voor eigen risico.
Eventuele klachten en opmerkingen over de inhoud van de website kunt u ons mailen.
2. De inhoud van de website is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik en is, voor zover relevant,
auteursrechtelijk, merkenrechtelijk en volgens intellectueel recht beschermd. Het geheel of gedeeltelijk
kopiëren, framen of op een andere manier hergebruiken van de inhoud van de website is verboden.
3. Saton Optiek kan niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie die of materiaal dat door derden
op de website is gezet of via de website toegankelijk is gemaakt.
4. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, van welke aard ook, die
verband houden met deze voorwaarden zullen aanhangig worden gemaakt voor de hiertoe
bevoegde Nederlandse rechter.
Voorwaarden tweede paar 50% korting:
Bij Saton Optiek krijgt u 50% korting op het tweede paar glazen. Deze korting krijgt u bij aanschaf van
een tweede montuur of zonnebril met glazen op gelijke sterkte.
- De korting is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen.
- U krijgt de korting wanneer u binnen 1 jaar na aankoop van uw bril een tweede (zonne)bril aanschaft
op gelijke sterkte.
- U krijgt de korting op het goedkoopste paar glazen.
Saton Optiek BV (Katwijk)
Princestraat 38
2225 GC Katwijk aan zee
Tel : 071-4014763
Fax : 071- 4075109
katwijk@satonoptiek.nl
IBAN: NL55INGB0000426024
BIC: INGBNL2A
KVK nr : 28020418
BTW nr : 8036.15.577 B01

Saton Optiek Amsterdam BV
1e van der Helststraat 3a
1073 AA Amsterdam
Tel : 020-5788500
Fax : 020-5788505
amsterdam@satonoptiek.nl
IBAN: NL33INGB0005002298
BIC: INGBNL2A
KVK nr : 34302221
BTW nr : 8194.37.517.B01

Saton Optiek Oegstgeest
Terweeweg 52
2341 CS Oegstgeest
Tel: 071-5652090
Fax: 071-5652088
oegstgeest@satonoptiek.nl
IBAN: NL20INGB0004602213
BIC: INGBNL2A
KvK: 27363445
BTW nr: 8216.54.044.B01

Saton Optiek BV (Leiderdorp)
Winkelhof 43
2353 TT Leiderdorp
Tel : 071-5412521
Fax : 071- 5418236
leiderdorp@satonoptiek. nl
IBAN: NL67INGB0000048284
BIC: INGBNL2A
KVK nr : 28020418
BTW nr : 8036.15.577 B01

Saton Optiek Leiden
Lange Mare 118
2312 GV Leiden
Tel : 071-5131010
Fax : 071-5131014
leiden@satonoptiek.nl
IBAN: NL96INGB0004602688
BIC: INGBNL2A
KVK nr : 27363439
BTW : NL8216.53.957 B01

Saton Optiek Wassenaar
Langstraat 129/131
2242 KL Wassenaar
Tel: 070-5113456
wassenaar@satonoptiek.nl
IBAN: NL96INGB0006984038
BIC: INGBNL2A
KvK: 62649442
BTW nr: 8549.02.557 B01
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