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ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID
1.1 Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met De Inbouwman betreffende de
verkoop, levering, reparatie en montage van witwit en bruingoed en daarmee verband houdende
producten en / of diensten.
1.2 Afwijking van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.
1.3 Eventuele voorwaarden van de klant van De Inbouwman (nader te noemen de klant) zijn
niet van toepassing tenzij dit schriftelijk is overeengekomen met De Inbouwman ( nader te
noemen verkoper).
1.4 Door het gebruik van de webshop van de verkoper aanvaardt de klant de Algemene
Voorwaarden.
ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN/OVEREENKOMSTEN
2.1 Een overeenkomst komt eerst tot stand door een schriftelijke bevestiging van de verkoper.
2.2 Aanbiedingen en/of prijzen zijn vrijblijvend en de verkoper behoudt zich het recht voor
om de prijzen te wijzigen.
Indien
dien na een overeenkomst tot een prijsverhoging besloten wordt, heeft de consument het
recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden.
2.3 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
ARTIKEL 3. PRIJZEN EN BETALING
3.1 Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verwijderingsbijdrage, bezorging
en plaatsing van het product.
3.2 Betaling kan vooraf d.m.v. Pay pal, of contant/pin bij aflevering.
3.3 Prijzen zijn onder voorbehoud.

3.4 De prijzen van de producten kunnen na aankoop in prijs worden verhoogd wanneer er
wettelijke regelingen of bepalingen worden ingesteld, waaraan de verkoper zich dient te
houden. De klant heeft de bevoegdheid de overeenkomst op afstand te annuleren wanneer er
een prijsverhoging plaats vindt.
ARTIKEL 4. LEVERING EN LEVERINGSTIJD
4.1 Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als bindende termijn, tenzij
anders is overeengekomen.
De verkoper zal er alles aan doen om de goederen binnen de gestelde termijn te leveren.
4.2 Indien een product niet te leveren is zal de verkoper de klant een soortgelijk toestel
aanbieden.
Als de klant wil kan hij hier op in gaan of van de koop afzien.
4.3 Als er vertraging in de levertijd komt zal de verkoper de klant hierover informeren.
4.4 Indien de vertraging langer dan 30 dagen duurt, heeft de klant het recht de overeenkomst
te ontbinden.
4.5 Alle goederen gekocht bij de verkoper worden door hun zelf bezorgd en eventueel
geïnstalleerd.
4.6 De verkoper is niet aansprakelijk voor schade tijdens of als gevolg van de bezorging
ontstaan aan de zijde van de klant of derden tenzij deze aantoont dat de schade het gevolg is
van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel opzet van de zijde van de verkoper.
4.7 De goederen worden afgeleverd op het afgesproken adres, mits het goed toegankelijk is.
4.8 De klant dient er voor te zorgen dat de bezorgers ruimte hebben om het toestel op de
daarvoor bestemde plek neer te zetten. Gangpaden, trappen etc. Dienen goed toegankelijk te
zijn.
4.9 De klant dient er voor te zorgen dat hij de afmetingen van het apparaat weet, zodat het
toestel ook daadwerkelijk op de daarvoor bestemde plek kan worden geplaatst.
ARTIKEL 5. GARANTIE
5.1 Op de door de verkoper geleverde producten geldt een fabrieksgarantie van 2 jaar mits
anders wordt vermeld.
5.2 Garantie vervalt indien de koper zelf schuld heeft in geval van nalatigheid
5.3 Reparaties gebeuren uitsluitend ter plekke tenzij anders wordt beslist door de verkoper.
5.4 De kosten voor wijzigingen in of reparaties aan de geleverde zaken die zonder
voorafgaande toestemming van de verkoper door of namens de klant zijn verricht, komen
nimmer voor rekening van de verkoper.

5.5 Voor overige garantiebepalingen wordt verwezen naar de regelingen en vorderingen die
de wet aan de verkoper stelt.
ARTIKEL 6. AANSPRAKELIJKHEID
6.1 In geval van overmacht is de verkoper niet verplicht haar verplichtingen jegens de klant
na te komen.
De verplichting wordt opgeschort voor de duur van de overmacht.
6.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid,
waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt
verhinderd.
Tot die omstandigheden behoren onder meer Stakingen, brand, bedrijfsstoringen,
energiestoringen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde
derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt
onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of
gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de
internetsite.
ARTIKEL 7. EIGENDOMSVOORBEHOUD
7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van
enige overeenkomst aan de verkoper verschuldigd bent, heeft voldaan.
7.2 Ingeval dat de koper enige verplichtingen uit de overeenkomst niet na komt, is de
verkoper zonder ingebrekstelling gerechtigd de zaken terug te nemen. De klant machtigt de
verkoper de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
7.3 Het is niet toegestaan de zaken geheel of gedeeltelijk aan derden te verpanden of het
eigendom daarvan over te dragen, totdat volledige betaling heeft plaats gevonden.
ARTIKEL 8. KLACHTEN
8.1 Alle klachten met betrekking op het geleverde product zullen wij serieus behandelen.
8.2 Een klacht kunt u kenbaar maken door middel van E-mail of brief.
8.3 Binnen 14-dagen krijgt u reactie op de door u opgestelde klacht.
ARTIKEL 9. TOEPASSELIJKHEID RECHT, BEMIDDELING EN GESCHILLEN
9.1 Op alle overeenkomsten gesloten met de verkoper is Nederlands recht van toepassing.

Als u gebruikt maakt van een van onze diensten betekent dat u onze
algemene voorwaarden accepteert.
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