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Algemene voorwaarden
1. Toepasselijkheid:
• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden artikelen van NewPart en op alle met
NewPart aangegane overeenkomsten.
• Onder `consument` wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met NewPart een koop of
andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder `consument` ook verstaan degene in wiens
opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd.
2. Minimum bestelbedrag
• NewPart hanteert geen minimum bestelbedrag.
3. Verzendkosten:
• Pakketpost: voor alle post die niet in een envelop past en dus niet door de brievenbus kan is uw bijdrage: € 6,95.
• Bij bestellingen boven de € 100,00 neemt NewPart de verzendkosten voor haar rekening.
4. Betaling:
• De betaling dient vooraf te geschieden door middel van overboeking per bank onder vermelding van ordernummer
en naam, op RABObank rekeningnummer: 138367922 t.n.v New Part te Vroomshoop.
• De consument dient binnen 7 werkdagen de bestelling te betalen na de ontvangst van de door NewPart verzonden
bevestiging cq factuur. Als de consument niet binnen deze termijn heeft betaald zal de bestelling worden
geannuleerd zonder dat de consument hiervan op de hoogte wordt gesteld.
5. De bestelling wordt per e-mail automatisch bevestigd.
6. Levertijd:
• Levering zal plaats vinden binnen maximaal 10 werkdagen, na ontvangst van de betaling.
• Deze levertijd is indicatief.
• Overschrijding van de levertijd geeft de consument geen recht op schadevergoeding of wel annulering van de
bestelling.
7. Artikel niet op voorraad:
• Mocht een artikel onverhoopt niet op voorraad zijn dan wordt de consument hier binnen 24 uur over geïnformeerd.
In overleg tussen de consument en de verkoper wordt bepaald wat er met de bestelling gebeurd. De consument
heeft de keus uit de volgende mogelijkheden:
1. Desbetreffende artikel wordt in backorder geplaatst en zal geleverd worden zodra deze weer op voorraad is.
2. De consument kan voor hetzelfde bedrag als desbetreffend artikel een ander product uitzoeken
3. De consument ontvangt het geld van het desbetreffende artikel retour
4. Kopen op afstand:
Sinds 1 februari 2001 is de wet kopen op afstand van kracht.
Consumenten hebben daar mee een sterkere rechtspositie als het gaat om bijvoorbeeld kopen via internet.
5. Wat houdt kopen op afstand in?
Kopen op afstand zoals de wet die omschrijft is een aankoop waarbij de consument en de verkoper elkaar bij de
aankoop niet hebben gezien. Van kopen op afstand is sprake als de consument iets besteld via internet of bij een
postorderbedrijf.
6. Wat houdt deze wet nu in?
Consumenten hebben recht op een afkoelingsperiode van 7 werkdagen na levering van het product. Zij mogen een
product binnen die periode terugsturen, waarbij ze alleen de portokosten voor het terugsturen hoeven te betalen. De
verkoper mag dan geen verzend- of administratiekosten in rekening brengen. De verkoper mag wel voorwaarden
verbinden aan het retour zenden.
8. Retourzending:
• Als de consument het product binnen 7 werkdagen terugzend, dient de verkoper binnen 14 dagen het betaalde
bedrag terug te storten.
• Retourzending dient vooraf gemeld cq overlegd te zijn met NewPart.
• Producten dienen onbeschadigd retourgezonden te worden. Producten die beschadigd zijn zullen niet vergoed
worden of tegen een zeer gering bedrag.
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• Prijzen en BTW:
De prijzen vermeld op de website zijn in euro`s en inclusief 6 % BTW.
9. Prijswijziging:
• Prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse prijsstijgingen. Voordat levering plaats vindt wordt de consument
ten aller tijde ingelicht over de prijsstijging en is de consument gerechtigd de bestelling te annuleren.
10. Afbeeldingen:
• Afbeeldingen op de site kunnen binnen redelijke grenzen afwijken van het origineel. In geen geval is het
toegestaan om foto`s van de site te kopiëren of ergens anders te publiceren zonder dat hiervoor toestemming is
verleend door NewPart.
11. Algemene voorwaarden:
• De consument dient voorafgaand aan het bevestigen van de bestelling op de hoogte te zijn van de algemene
voorwaarden en hier akkoord voor te geven door middel van een vinkje in het bestelformulier.
12. Gegevens NewPart: NewPart staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede: onder nummer:
08159810 / BTW nummer: NL 087.170.772.B01
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