
 

Beste Accu-Chek gebruiker 

 

AnnaPS
®
 is een Zweedse bedrijf gespecialiseerd in de confectie van ondergoed  voor volwassenen en 

kinderen met diabetes, die een insulinepomp dragen. In het ondergoed is een binnenzakje verwerkt 

om de Accu-Chek Insight of Accu-Chek Combo insulinepomp discreet op het lichaam te dragen.  

 

Dankzij onze samenwerking met AnnaPS
®
 ontvangen gebruikers van een Accu-Chek insulinepomp 

30% korting bij aankoop van één of meerdere artikelen uit de AnnaPS
®
 selectie hieronder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Indien je wenst, kan je de artikels van AnnaPS
®
 ook online bestellen via de website: 

www.annaps.com (deze is beschikbaar in het Engels, Duits en Zweeds). 

 

 

 

 Om te bestellen dien je op het bestelformulier aan te duiden welk AnnaPS
® 

artikel je wenst 

te kopen. Stuur het bestelformulier (een foto of kopie is voldoende) via e-mail naar: 

info@annaps.com. 

 

 Eens je betaling geregistreerd is, ontvang je een bevestigingsmail van AnnaPS
®
  

(info@annaps.com) en wordt je bestelling voorbereid. 

 

Vergeet je naam niet te vermelden als mededeling bij je betaling.  

http://www.annaps.com/
mailto:info@annaps.com


 

Bestelformulier 

 

Gelieve in het formulier hieronder de maat, het aantal stuks en de totale prijs in te vullen voor 

het artikel/de artikels dat je wenst te bestellen** uit de AnnaPS
®
 selectie. Verstuur vervolgens 

een foto of een kopie van je formulier naar info@annaps.com. 

 

Vrouw 

 Maat Aantal Prijs/stuk* Totaal Prijs 

Artikel 1   23,00 EUR  

Artikel 2    33,00 EUR  

 

Man 

 Maat Aantal Prijs/stuk* Totaal Prijs 

Artikel 3   23,00 EUR  

Artikel 4    33,00 EUR  

 

Kind (Unisex) 

 Maat Aantal Prijs/stuk*  Totaal Prijs 

Artikel 5   20,00 EUR  

Artikel 6   20,00 EUR  

Artikel 7   29,00 EUR  

Artikel 8    29,00 EUR  
* De opgegeven prijzen zijn inclusief BTW en 30% korting voor Accu-Chek gebruikers. 

** Bij het versturen van het ingevulde formulier, aanvaard je de algemene voorwaarden van AnnaPS
®
 

Totaal bedrag_ _ _ _ _ _ _ _   EUR 

Verzendkost van de artikels_ _ _ _10,00_ _ _EUR 

Totaal te betalen bedrag _ _ _ _ _ _ _ _ _ EUR 

Je verzendgegevens 
 

Voornaam en Naam:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

E-mail adres : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Datum :_ _ _ _ _ _ _ _ _  

Adres : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Postcode :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Plaats : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Land : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Telefoonnr.: +32_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

Serienummer van je insulinepomp (weergegeven op de achterkant van je pomp) : 

- Accu-Chek Insight SN : _ _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _ 

- Accu-Chek Combo SN : _ _ _ _ _ _ _ _ 

Gelieve je volledig ingevuld bestelformulier te versturen naar info@annaps.com en het totaal te 

betalen bedrag over te schrijven op het rekeningnummer van AnnaPS
®
  (inclusief de verzendkost van 

10,00 EUR). Eens je betaling geregistreerd is, ontvang je een bevestigingsmail van AnnaPS
®
 

 

Bankgegevens AnnaPS® 
Rekeninghouder:  AnnaPS 

Rekeningnummer :  99602605269709 

SWIFT:    SE89 9500 0099 6026 05269709 

IBAN:    NDEASESS 

mailto:info@annaps.com


 

Selectie AnnaPS
®
   

 

* De opgegeven prijzen zijn inclusief BTW en 30% korting voor Accu-Chek gebruikers. 

 

 

 

Vrouw 

Artikel 1 : Short met binnenzakje en 

drukknoopsluiting     

 

 

 
 

 

Accu-Chek prijs: 23,00 EUR/stuk 

Maat:  

XS S  M L XL 

 

Artikel 2 : Top met zak aan beide kanten, 

overslagsluiting 

 
 

Accu-Chek prijs: 33,00 EUR/stuk 

Maat: 

XS S  M L XL 

 

Man 

Artikel 3 : Boxer met binnenzakje en 

drukknoopsluiting     

    

 

 
 

Accu-Chek prijs: 23,00 EUR/stuk 

Maat: 

XXS XS  S       M     L XL     XXL 

 

Artikel 4 : Shirt met een zak aan beide zijden 

en overslagsluiting 

 
 

Accu-Chek prijs: 33,00 EUR/stuk 

Maat: 

XS  S       M     L  XL     XXL 

 

 

 

 

 



 

 

Kind (Unisex) 

Artikel 5 : Short met binnenzakje en 

drukknoopsluiting     

    

 

 
 

Accu-Chek prijs: 20,00 EUR/stuk 

Maat- leeftijd:    3-4        5-6      7-8       9-10 

 

Artikel 6 : Lange short met binnenzakje en 

drukknoopsluiting     

 

 
 

Accu-Chek prijs: 20,00 EUR/stuk 

Maat - leeftijd:    3-4         5-6      7-8       9-10 

 

 

Artikel 7 : Omkeerbare shirt met twee 

binnenzakjes aan de voorkant en 

drukknoopsluiting  

 

 
 

 

Accu-Chek prijs: 29,00 EUR/stuk 

Maat - leeftijd:    3-4        5-6      7-8       9-10 

 

Artikel 8 : Shirt met een zak aan beide zijden en 

overslagsluiting 

 

 

 
 

Accu-Chek prijs: 29,00 EUR/stuk 

Maat - leeftijd:    3-4        5-6      7-8       9-10 

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK COMBO, ACCU-CHEK AVIVA INSIGHT en ACCU-CHEK INSIGHT  

zijn merken van Roche. AnnaPS is een handelsmerk van Anna Sjöberg. ©2017 Roche Diagnostics. 

 

Roche Diagnostics Belgium NV/SA 
Schaarbeeklei 198 
1800 VILVOORDE 



 

 

Algemene voorwaarden van AnnaPS
®
 

  

Naast de exclusieve aanbieding op een selectie producten van AnnaPS voor de gebruikers van een 

Accu-Chek insulinepomp, kan de klant ook genieten van een bijkomende korting van 5% op een 

andere selectie van AnnaPS als hij rechtstreeks besteld via www.annaps.com. Deze website is 

momenteel beschikbaar in Engels, Duits en Zweeds.  

 

Levering: 

Al onze pakjes worden verstuurd met de Zweedse postdienst – als de klant een aangetekende 

zending wenst (traceerbaarheid), zullen er bijkomende kosten aangerekend worden.  

 

Bestelling: 

Alle bestellingen worden binnen de twee tot vijf werkdagen verwerkt in een Zweeds 

distributiecentrum, onder voorbehoud van ontvangst van de betaling en de beschikbaarheid van het 

(de) artikel(en). Wij werken van maandag tot vrijdag behalve op de officiële Zweedse feestdagen. Er 

zal een voorafgaande bevestiging verstuurd worden via mail zodra wij je bestelbon en betaling 

ontvangen hebben.  

 

Leveringskosten:  

Inwoners van de lidstaten van de Europese Unie: als je land behoort tot de Europese Unie (EU) 

omvatten de prijzen de Zweedse btw (25%). Alle leveringen in de Europese Unie worden verstuurd op 

basis van DDP (Delivery Duty Paid). Dat betekent dat de belastingen en rechten inbegrepen zijn in de 

eindprijs.  

Inwoners van landen die niet behoren tot de Europese Unie: de verzendingskosten omvatten de gratis 

levering thuis, de verpakkingskosten en de voorbereiding van de douanedocumenten. Alle mogelijke 

aankoopheffingen en douanerechten die gefactureerd worden door landen die niet behoren tot de 

EU, moeten betaald worden door de ontvanger.  

 

Verzendingskosten: 

- Standaard levering binnen Europa: 10,00 EUR/levering 

-  Aangetekend: 20,00 EUR/levering  

 

Omruilen en terugzendingen: 

AnnaPS zorgt ervoor dat je zo goed mogelijk je precieze maat kunt bepalen. Indien je je artikel moet 

omruilen voor een andere maat, vergewis je er dan van dat het kledingstuk in goede staat is en 

verpakt in de originele plastic zak. Gelieve eerst contact op te nemen met info@annaps.com vóór je je 

kledij omwisselt. AnnaPS zal dan contact met je opnemen. De verzendingskosten naar AnnaPS 

(AnnaPS, Villagatan 3, SE-74233 Östhammar, Zweden) zijn ten laste van de klant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@annaps.com


 

 

Kwaliteitsgarantie: 

Artikelen worden als beschadigd beschouwd als ze beschadigd aankomen of als er zich een 

fabricagefout voordoet gedurende de eerste maand na de aankoop. Gelieve te noteren dat kledij die 

beschadigd raakt door slijtage, niet als beschadigd beschouwd wordt. Beschadigde artikelen worden 

vervangen door hetzelfde soort product, in dezelfde maat, onder voorbehoud van beschikbaarheid. De 

terugbetalingen van beschadigde artikelen gebeuren binnen de 14 dagen na de leveringsdatum, 

zonder bijkomende kosten.  

 

Hoe een beschadigd product terugsturen:  

Wij letten erop dat onze kledingstukken van hoge kwaliteit zijn. Indien je van oordeel bent dat er iets 

niet correct verlopen is met je aankoop, gelieve ons dan een klacht te sturen.  

  

Klacht: 

Volg de volgende stappen:  

1. Stuur een mail naar info@annaps.com en vermeld “Klacht” als onderwerp van de mail.  

2. Vermeld zeker de volgende gegevens: naam, adres, gsm-nummer, tijdstip en plaats waar je de 

(het) artikel(en) gekocht heeft (naam van het artikel en aankoopdatum) en de reden van je 

klacht. 

3. AnnaPS geeft je een antwoord. 

4. Stuur je aankoop terug samen met de informatie van punt 2.  

 

Wij behandelen de klacht en vervangen de producten door nieuwe, indien de klacht gerechtvaardigd 

is.  

  

Adres van de ontvanger:  

AnnaPS, Villagatan 3  

SE-74233 Östhammar  

Zweden  

 

Ontvangst van een terugbetaling: 

De terugbetaling wordt uitgevoerd op de bankrekening waarmee je de betaling hebt uitgevoerd. In de 

terugbetaling zijn geen verzendingskosten begrepen, tenzij het om beschadigde artikelen gaat. 

AnnaPS bepaalt zelf of zij laattijdige terugzendingen al dan niet aanvaardt. Zij kunnen evenwel enkel 

terugbetaald worden onder de vorm van een aankoopbon. Indien de bestelling opgestuurd werd 

binnen de EU, zullen alle verkoopheffingen worden terugbetaald. AnnaPS kan de douanerechten en 

de heffingen op de bestellingen buiten de EU niet terugbetalen. Je kunt ze misschien wel 

terugvorderen door contact op te nemen met de plaatselijke douane. 

  

 

Contact opnemen met AnnaPS: info@annaps.com 

Meer informatie beschikbaar op: www.annaps.com 

 

 

 

mailto:info@annaps.com
mailto:info@annaps.com
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