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Adviezen (algemene voorwaarden) voor Zomerhuifje geldig voor onze particuliere klanten.
Wij wijzen op de navolgende voorwaarden voor een tussen u en ons afgesloten contract en over de levering van de door u
bestelde artikelen:
1. Uw contractpartner is
Zomerhuifje
eigenaar J. de Mooij
De Hooge Krocht 36
2201 TX Noordwijk
Nederland
info@zomerhuifje.nl
BTW nummer: NL207686567B01
KvK nummer: 61805130
Richt ook uw klachten aan dit adres.
2. Prijs
De aangegeven prijs is in Euro. Inclusief BTW en verzendkosten.
Onze gegevens voor artikelen en prijzen op de website en in onze webwinkel zijn niet bindend.
Het koopcontract komt tot stand als wij de levering van de artikelen bevestigen. De bevestiging van de binnengekomen bestelling
is nog geen acceptatie van onze kant.
Typ- en rekenfouten geven ons het recht tot annulering. Wij kunnen tevens van een bestelling afzien als het bestelde product niet
meer leverbaar is. De koopprijs die al betaald is, wordt in dat geval direct terugbetaald.
Als betalingsmogelijkheden voor de bestelde producten kan er gekozen worden uit:
- Vooruitbetaling
- Betaling met iDeal
- PayPal
- Creditcard
De koopprijs dient altijd met de bestelling betaald te worden.
De levering vindt plaats, indien dat niet anders aangegeven is, aan het door u aangegeven leveradres.
Het gevaar van verlies of beschadiging van de producten gaat op de klant over zodra de klant de levering ontvangen heeft, en
ook dan als er deelleveringen plaatsvinden.
Informatie over de levertijd zijn alleen dan bindend als ze schriftelijk worden toegezegd. Een afgesproken levertijd geldt als
nagekomen als de producten tot en met het einde van de afgesproken termijn voor transport zijn afgegeven of tot en met het
einde van de afgesproken termijn klaar zijn voor verzending.
3. Garantie
Op de Outdoor huifjes, frames en zittingen & leuningen geeft Zomerhuifje 1 jaar garantie. Op de One season huifjes geeft
Zomerhuifje 1 zomerseizoen garantie.
4. Kleurafwijkingen
Let er op dat wij voor kleurafwijkingen tussen de foto´s op internet en de geleverde stoffen niet aansprakelijk gesteld kunnen
worden. Wij wijzen in dit verband er uitdrukkelijk op dat er altijd monsters besteld kunnen worden.
5. Registratie
De klant moet om te kunnen bestellen bij Zomerhuifje onze algemene voorwaarden accepteren en bevestigen.
Alleen dan laat ons systeem uw bestelling toe.
6. Toepasselijk recht
Het Nederlands recht geldt.
7. Eigendomsrecht
De bezorgde artikelen blijven ons eigendom tot de volledige betaling van alle vorderingen op de klant is gedaan.
8. Privacy
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend voor de verwerking van bestellingen gebruikt. De gegevens worden niet aan derden
beschikbaar gesteld.
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