Welkom

Hartelijk welkom op de site van Zadelboetiek.

U kunt nu éénvoudig bestellen en afrekenen met ideal.
Vanaf 50 euro worden alle artikelen gratis&nbsp;verzonden door heel Nederland.
Indien het geleverde artikel niet aan uw wensen voldoet kunt u
het in originele verpakking binnen acht werkdagen ruilen of retourneren.

De gemaakte kosten zijn voor koper.
U dient dit dan wel binnen 24 uur via een email te melden onder vermelding
van artikel- naam, -nummer en -bedrag.
Indien een artikel niet op voorraad is kunt u kiezen voor nalevering, aanpassing of
annulering.

Regelmatig worden er nieuwe artikelen toegevoegd, het is dus zeker de
moeite waard om zo nu en dan rond te kijken in onze webshop.
Onze filosofie blijft uiterst simpel:
uitstekende kwaliteit voor een zeer aantrekkelijke prijs.
Of u nu recreatief rijdt of deelneemt aan wedstrijden,
u bent bij ons aan het juiste adres.
Wij zijn leverancier van o.a. Thorowgood, Kent & Masters, Fairfax,
Wintec, KnightRider, Harry's Horse, Loesdau en Norton.
U bent ook van harte welkom om onze collectie vrijblijvend te komen bekijken.
Wij helpen u met plezier en op vakkundige wijze bij het bepalen van uw keuze.
Ook komt onze Zadelservice met zadels bij u langs aan huis of stal
en stelt u in de gelegenheid om in uw eigen omgeving te zadels te bekijken,
vergelijken, te passen en te testen met rijden.
Tevens hebben wij financieringsmogelijkheden voor het aanschaffen van een zadel.
Vraag naar de voorwaarden.

Wij staan iedere zondag vanaf 10:00 uur tot 17:00 uur
in Baarle-Nassau. Grens 32.
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Daar staan wij met dierenbenodigdheden.
Heeft u interesse in ruitersportartikelen dan kunnen
wij dat meenemen naar de markt. U hoeft dan alleen
even een email te sturen met de gewenste artikelen.
Wij zijn open op afspraak , ook in de avond en op zondag.

TOT ZIENS BIJ ZADELBOETIEK

&nbsp;
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