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Artikel 2. Toepassing
3.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen
overeenkomst op afstand tussen de koper en ondernemer. De algemene voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en
opgenomen op de internetsite(s) van ondernemer.

Artikel 3. Aanbod
5.

Ondernemer garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod
vermelde specificaties, uitgezonderd druk- en zetfouten.

Artikel 4. Overeenkomsten
4.
5.
6.
7.

Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.
Ondernemer behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te
wijzigen.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene en of specifieke voorwaarden en of bedingen van
derden door ondernemer uitdrukkelijk niet erkend.
Een overeenkomst tussen ondernemer en een koper komt tot stand nadat een bestelling en of opdracht door ondernemer op
haalbaarheid is beoordeeld.
Ondernemer behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen en of opdrachten niet te accepteren
of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

Artikel 5. Prijzen
4.

Alle prijzen op de internetsite(s) zijn in EURO's (€) tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

Artikel 7. Betaling
6.

Factoring, zie website bij Klantenservice, punt; betaling.

7.

Ideal, zie website bij Klantenservice, punt; betaling.
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Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
4.

Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen
of doen gelden, is de koper verplicht ondernemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te
stellen.

Artikel 14. Overmacht
3.

Indien ondernemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts
gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te
factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 16. Afbeeldingen en specificaties
1.

Alle afbeeldingen (onder meer foto’s, tekeningen, logo’s, etiketten, keurmerken, etc.), documenten (onder meer
technische beschrijvingen, gebruiksaanwijzingen, etc.) en specificaties (onder meer productspecificaties, etc.) op de
internetsite(s) van ondernemer gelden slechts bij benadering en of zijn indicatief. De koper kan hieraan geen rechten
ontlenen en kunnen dan ook geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 17. Gegevensbeheer
1.

Indien de koper een bestelling plaatst bij ondernemer, dan worden zijn gegevens opgenomen in het klantenbestand van
ondernemer. Ondernemer houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

2.

Ondernemer respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite(s) en draagt zorg voor een vertrouwelijke
behandeling van uw persoonlijke gegevens.

3.

Ondernemer maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst.
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