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Algemene Voorwaarden Slagerij David Leuveld.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de levering van bestellingen die geplaatst zijn via
www.slagerijdavidleuveld.nl
Naam: Slagerij David Leuveld
Vestigingsadres: Johannes van Lochemstraat 12a Albergen
Telefoonnummer: 0546-84 22 95
E-mail adres: info@slagerijdavidleuveld.nl
Kvk nummer: 08 19 04 38
Btw nummer: NL137567674B01
Om het 12 dagenpakket te bestellen t.w.v. € 56.30 (4 pers) heeft u besteld;
• 4 soorten rundvlees
• 4 soorten varkensvlees
• 4 soorten vlug klaar producten.
» Indien er wordt afgeweken van onze pakketvoorwaarden, eigen wij ons het recht toe de bestelling te voltooien met
door ons geselecteerde vleessoorten. Reclameren op deze voltooiingen is niet mogelijk.
Betaling en ophalen van uw bestelling:
1. U kunt uw bestelde 12 dagen pakket afhalen op de door u bepaalde datum in de winkel. U kunt uw bestelling
contant of met pin afrekenen.
2. De koper is verplicht om de bestelling op de overeengekomen datum af te halen.
3. Ophaaladres:
Johannes van Lochemstraat 12a
7665 AM Albergen
0546-84 22 95
4. Bij afhalen van uw pakket op maandag, staat uw pakket vanaf 14.30 uur voor u klaar.
5. Bestellingen dienen minimaal 24 uur voor afhaaldag besteld te worden.
6. Het is niet mogelijk een bestelling via de website te annuleren binnen 24 uur voor de ophaaldatum.
7. De hoeveelheden van de producten die u afrekent in de Webwinkel komen overeen met de hoeveelheden die u
geleverd krijgt. Er kan bij bepaalde producten echter een kleine afwijking in de geleverde hoeveelheid voorkomen.
8. Het is niet mogelijk producten te retourneren, omdat het om verse producten gaat.
Waar wij in het navolgende schrijven over 'de Webwinkel', geldt dit voor Slagerij David Leuveld en
www.slagerijdavidleuveld.nl. Eventuele algemene voorwaarden van klanten worden hierbij uitdrukkelijk van de hand
gewezen.
1. De persoonsgegevens die u via onze website www.slagerijdavidleuveld.nl aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door een
bestelling te plaatsen, leggen wij vast in een bestand dat door ons vertrouwelijk en in overeenstemming met alle
toepasselijke privacy regelgeving wordt behandeld.
2. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld en alleen gebruikt voor eigen gebruik
3. Naast het verwerken van persoonsgegevens via de website, maken wij ook gebruik van een statistisch programma
dat registreert hoe vaak https://www.slagerijdavidleuveld.nl/ wordt bezocht. Hiervoor gebruiken we 'cookies'. Dat zijn
kleine bestanden die door uw computer worden gedownload als u www.slagerijdavidleuveld.nl of één van de
gerelateerde websites bezoekt. De gegevens die wij op die manier verkrijgen blijven anoniem.
4. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder die met betrekking tot de
programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Slagerij David Leuveld en/of bij diegene van wie wij een
licentie verkregen hebben. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder onze toestemming de op
de websites vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor
persoonlijk gebruik.
5. Indien u gebruik maakt van www.slagerijdavidleuveld.nl en bij ons een bestelling doet in de Webwinkel, kunt u een
emailadres als gebruikersnaam en een wachtwoord aanmaken, waarmee u voortaan toegang krijgt tot de diensten
van de Webwinkel. Deze gegevens zijn persoonlijk. Wij vragen u hier vertrouwelijk mee om te gaan, uw emailadres
en het wachtwoord uitsluitend voor eigen gebruik te hanteren en deze alleen op te slaan op uw eigen computer.
6. De informatie op de websites wordt van tijd tot tijd aangepast. Indien u fouten op de site(s) aantreft, stellen wij
het zeer op prijs dat u ons dat meldt via info@slagerijdavidleuveld.nl.
7. Wij kunnen deze algemene voorwaarden wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gaan in zodra u een nieuwe
bestelling bij ons plaatst. U geeft daarmee aan akkoord te gaan met de gewijzigde voorwaarden.
8. Indien u producten in beschadigde toestand ontvangt, dan wel producten ontvangt die niet voldoen aan de
kwaliteitseisen die aan het desbetreffende product gesteld mogen worden, verzoeken wij u dit binnen 12 uur na
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ophalen aan ons kenbaar te maken. Hiertoe kunt u contact opnemen (telefonisch of via de e-mail).
info@slagerijdavidleuveld.nl zorgt er voor dat uw klacht zo snel mogelijk wordt behandeld en zo goed mogelijk wordt
afgehandeld
9. Onze producten zijn bestemd voor eindgebruikers en het is niet de bedoeling dat u ze doorverkoopt. Wij behouden
ons daarom het recht voor om bestellingen om ons moverende redenen niet uit te leveren, bijvoorbeeld aan
mogelijke wederverkopers en om een maximum te verbinden aan de te bestellen hoeveelheden van bepaalde
artikelen.
10. Alle prijzen zijn vermeld in euro’s en inclusief 6% BTW.
11. In een geval van overmacht is Slagerij David Leuveld niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te
komen. Slagerij David Leuveld is gerechtigd haar verplichtingen uit te stellen voor de duur van de overmacht.
12. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van
haar verplichtingen jegens de Koper wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren o.a. storingen in een
(telecommunicatie-)netwerk, verbinding of gebruikte communicatiesystemen, energiestoringen, het niet (optimaal)
beschikbaar zijn van de Website, niet of te late levering van toeleveranciers, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, of
andere ingeschakelde derden.
13. Slagerij David Leuveld is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de Koper of van derden,
waaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving of letselschade, of enige
(andere) indirecte schade, uit welke oorzaak dan ook en door wie ook geleden.
14. De Koper vrijwaart Slagerij David Leuveld voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, ter zake
van vergoeding van schade, kosten en/of interesten, veroorzaakt door, voorgevallen bij, of op enigerlei wijze verband
houdende met de door ons geleverde producten.
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