Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden
Definities:deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden (hierna: “voorwaarden”) wordt verstaan onder:
–
–
–
–

“Ghepardo”: Ghepardo Bicicletta ingeschreven bij de kamer van koop handel te Apeldoorn: KVK nr: 52137953 en BTW nr: NL113537001B02.
“koper”: iedere natuurlijke of rechtspersoon ten behoeve van wie door of vanwege verkoper producten worden geleverd.
“overeenkomst”: iedere overeenkomst tussen verkoper en koper, alsmede alle (rechts-) handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering daarvan;
“schriftelijk”: onder schriftelijk wordt in deze voorwaarden tevens “langs elektronische weg” verstaan.

1. Algemeen:
1. 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en op alle overeenkomsten van Ghepardo. Van deze voorwaarden kan
slechts worden afgeweken door middel van een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst, waarbij de betreffende afwijking van de voorwaarden
duidelijk wordt omschreven. Een dergelijke afwijking van deze voorwaarden zal te allen tijde slechts kunnen gelden voor individuele bepalingen en
zal nimmer als gevolg hebben dat de voorwaarden als geheel niet van toepassing zijn.
1. 2. Het accepteren van een aanbieding of wel het doen van een bestelling houdt in dat de koper de voorwaarden aanvaardt.
2. Aanbiedingen / Offertes:
2.1 Aanbiedingen/offertes door Ghepardo gedaan zijn vrijblijvend. Ze zijn geldig voor de duur van dertig dagen, tenzij schriftelijk anders
aangegeven. Voor fouten voorkomend in de aanbiedingen op schrift en op de website of Facebooksite van Ghepardo is Ghepardo op geen enkele
wijze aansprakelijk. Ghepardo behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van
(wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 De vermelde prijzen zijn in Euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
3. Betalingen
3.1 Betaling dient (gedeeltelijk) te geschieden vooraf per pin, contant of bankoverschrijving naar het rekeningnummer op uw
factuur/opdrachtbevestiging of ten laatste bij aflevering, per pin of contant.
4. Overeenkomst:
4.1 Een overeenkomst komt eerst tot stand op het moment dat een gegeven opdracht/bestelling is geaccepteerd door Ghepardo en indien van
toepassing een (aan-)betaling heeft plaatsgevonden. Ghepardo is gerechtigd een bestelling te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de
levering te verbinden.
4.2 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, als de koper al het geen op grond van de overeenkomst van Ghepardo verschuldigd bent,
heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat over op het moment van aflevering.
4.3 Ghepardo heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van de koper op te schorten, dan wel de
overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, door dit schriftelijk aan de koper mede te delen en zonder dat Ghepardo gehouden is
tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
5. Levering:
5.1 De levering van de fiets(en) geschiedt als volgt: de fiets(en) wordt opgehaald bij Ghepardo, dit kan op maandag en woensdag van 13.00-16.00
uur, op donderdag en vrijdag van 13.00-20.00 uur en zaterdag van 9.00-15.00 uur. Tenzij vooraf anders overeengekomen.
5.2 De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval
is, dient de koper Ghepardo hiervan in kennis te stellen op het moment van levering.
5.3 Indien de oorspronkelijk bestelde goederen niet leverbaar blijken te zijn zullen door Ghepardo gelijke goederen van tenminste gelijke kwaliteit
prijs beschikbaar worden gesteld. Dit gaat altijd in overleg.
6 Levertijd:
6.1 Levertijden worden door Ghepardo bij benadering en naar beste weten opgegeven, maar zijn voor Ghepardo niet bindend. Overschrijding van de
opgegeven levertijd geeft de koper eerst recht op ontbinding van de overeenkomst nadat Ghepardo schriftelijk in gebreke is gesteld waarbij een
redelijke termijn tot nakoming is gesteld en er binnen deze termijn alsnog niet is geleverd. De koper zal alsdan geen recht kunnen doen gelden op
enige schadevergoeding, behoudens voor zover enige wettelijke bepaling daarin voorziet, of niet nakoming van enige verplichting zijnerzijds
voorvloeiend uit de overeenkomst.
6.2 In geval van vertraging in de levering ten opzichte van de in het vorige lid bedoelde opgegeven vermoedelijke leveringsdatum, zal Ghepardo de
koper hierover informeren.
6.3 De door Ghepardo opgegeven vermoedelijke levertijd vangt aan op het moment dat de aanvaarding van de offerte door de koper door Ghepardo
schriftelijk is bevestigd en alle voor de uitvoering van de levering noodzakelijke gegevens of hulpmiddelen door Ghepardo van de koper zijn
ontvangen.
6.5 Ghepardo heeft te allen tijde het recht om een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en daarvan betaling te verlangen. In geval van
deelleveranties worden deze geacht te zijn gebaseerd op afzonderlijke overeenkomsten, waar deze voorwaarden op van toepassing zijn.
7. Garantie / Aansprakelijkheid:
7.1 Ghepardo hanteert de standaard fabrieksgarantie, deze garantie is merkgebonden. Voor een aantal onderdelen zoals kettingen, tandwielen,
binnen-buiten banden, pedalen en zadels is een beperkte garantie van kracht; die komen alleen in aanmerking voor garantie als de klacht
onmogelijk door het gebruik veroorzaakt kan zijn. In geval van twijfel zal de mening van Ghepardo doorslaggevend zijn. Garantie claims worden op
afspraak behandeld in onze werkplaats. Tevens dient bij de garantie aanvraag een geldig aankoopbewijs te worden overlegd. De kosten van het
toesturen en retour sturen van garantie onderdelen, van en naar Ghepardo, zijn voor rekening van de koper.
7.2 Voor de fabrieksgarantie kan de koper terecht bij elke dealer van het betreffende merk (als het bijv. een frame breuk betreft). Dealers zijn dit
niet verplicht. De garantie op lopende en draaiende delen geven wij zelf, tenzij vooraf anders overeengekomen, en deze kan de koper dus ook
alleen bij ons verhalen. Mocht de koper ergens anders zaken laten repareren dan vervalt de garantie op dat onderdeel, kosten van eventuele
reparaties van derden worden niet door ons vergoedt. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft
Ghepardo de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te
restitueren.
8. Toepasselijk recht:
8.1 Op alle overeenkomsten, bestellingen, aanbiedingen en verplichtingen, als mede op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing.
8.2 Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten zullen aanhangig worden gemaakt aan de daartoe bevoegde
rechter in Nederland.
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