Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VROUW EN JACHT
ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID 1.1 Deze bepalingen zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, uitvoeringen van opdrachten en
leveringen van Vrouw en Jacht, hierna te noemen leverancier. 1.2 Aanvullende of afwijkende bedingen of voorwaarden zijn alleen van kracht,
indien leverancier deze schriftelijk heeft aanvaard; deze afwijkingen gelden alleen voor de overeenkomst waarbij ze gemaakt zijn. 1.3
Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, prospectussen, catalogi, maat- en gewichtsopgaven, kleine gegevens en promotiemateriaal
alsmede andere door leverancier verstrekte gegevens zijn indicatief en binden haar niet. 1.4 Leverancier heeft het recht een bestelling zonder
opgave van redenen te weigeren en is niet aansprakelijk voor de schade die direct dan wel indirect uit deze weigering ontstaat en/of zal ontstaan.
ARTIKEL 2: PRIJZEN Alle prijsopgaven die in rekening gebracht worden, zijn exclusief BTW in Euro, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
ARTIKEL 3: LEVERING 3.1 Levering vindt plaats af magazijn. Alle door leverancier geleverde goederen, ook die welke franco verkocht zijn, reizen
voor risico van de cliënt. 3.2 De opgave van leveringstermijnen in de aanbiedingen, bevestigingen en/of contracten worden naar beste weten
gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend. Bij overschrijding van deze termijnen kan leverancier in
overleg treden met de cliënt. Leverancier acht zich gehouden aan het tegen terugbetaling innemen van bestellingen die later dan verwacht zijn
geleverd; de kosten van bezorging zijn voor rekening van de cliënt. 3.3 De goederen worden geacht door leverancier te zijn geleverd en door de
cliënt te zijn aanvaard zodra de bestelling is aangeboden aan een door leverancier aangewezen verzender.
ARTIKEL 4: VERVOER 4.1 Alle door cliënt bestelde goederen worden, tenzij anders is overeengekomen, voor risico van de cliënt door leverancier
afgeleverd op, dan wel ter bezorging verzonden naar de overeengekomen plaatsen op de wijze zoals in de bestelling is bepaald of naderhand is
overeengekomen. Alle faciliteiten bij aflevering van de goederen/diensten worden geacht voor risico van de cliënt te zijn verleend. 4.2 Het
verzenden van de bestelling zal op een door leverancier te bepalen wijze geschieden. 4.3 Verzekering van de te vervoeren goederen geschiedt
niet, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, in welk geval de kosten van de verzekering ten laste van de cliënt komen.
ARTIKEL 5: RECLAMES 5.1 De cliënt wordt geacht de door leverancier geleverde goederen/diensten binnen 5 dagen na ontvangst te hebben
goedgekeurd. 5.2 Klachten omtrent gebreken ten aanzien van de geleverde goederen en/of diensten dienen binnen 8 dagen na levering bij
aangetekende brief ter kennis worden gebracht van leverancier, bij gebreke waarvan elk recht van de cliënt terzake is vervallen. 5.3 Verwerkte
en/of wederverkochte goederen worden geacht te zijn goedgekeurd, zonder dat de cliënt nog enig reclamerecht toekomt. 5.4 Eventuele reclames
laten de betalingsverplichtingen van de cliënt onverlet.
ARTIKEL 6: OVERMACHT 6.1 Als overmacht zullen worden aangemerkt alle omstandigheden van zodanige aard, dat in redelijkheid nakoming van
de overeenkomst niet kan worden gevergd. Als dergelijke omstandigheden zullen onder meer worden aangemerkt: het geheel of gedeeltelijk in
gebreke blijven van een derde, van wie goederen en/of diensten moeten worden ontvangen, beperkende overheidsmaatregelen van welke aard
ook, mobilisatie, oorlog, epidemieën, staking, bedrijfsbezetting, ziekte van personeel, bedrijfsstoornissen, brand, inbeslagneming, defecten aan
machinerie, transportmoeilijkheden en voorts iedere andere omstandigheid welke leverancier redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien en waarop
leverancier geen invloed kan uitoefenen. 6.2 Indien leverancier ten gevolge van overmacht niet of slechts bezwaarlijk aan haar verplichtingen kan
voldoen, is zij gerechtigd zonder rechtelijke tussenkomst de bestelling van de cliënt geheel of gedeeltelijk op te schorten dan wel, indien een
dergelijke opschorting vier weken heeft geduurd, de bestelling te annuleren.
ARTIKEL 7: KLACHTEN EN VERANTWOORDELIJKHEID 7.1 Elke factuur wordt door de klant als aanvaard beschouwd, indien de opdrachtgever niet
binnen de termijn van 8 dagen na factuurdatum schriftelijk per aangetekende zending protest aantekent. 7.2 Op straffe van verval van recht moet
de opdrachtgever elke klacht of protest aangetekend zenden aan de leverancier na ontvangst van de eerste levering van diensten of goederen.
7.3 Indien de opdrachtgever de diensten of goederen niet in ontvangst neemt, begint de termijn van 8 dagen te lopen, vanaf de datum van de
uitnodiging de diensten of goederen in ontvangst te nemen. Bij ontstentenis hiervan, vanaf de factuurdatum. 7.4 Klachten zijn slechts mogelijk
voorzover de opdrachtgever het geleverde niet in gebruik heeft genomen, bewerkt of verwerkt, of op andere wijze daarover besc hikt. Indien
leverancier binnen deze termijn van 8 dagen geen klacht ontvangt, heeft dit tot gevolg dat de opdrachtgever de diensten of goederen volledig
aanvaard heeft.
ARTIKEL 8: BETALING 8.1 Betaling vindt steeds vooraf plaats bij het geven van opdracht tot levering van goederen of diensten. 8.2 Indien er
sprake is van een factuur is deze betaalbaar binnen 15 dagen na factuurdatum, zonder aftrek van enige korting. 8.3 Iedere laattijdige betaling of
niet-betaling wordt beschouwd als een contractuele fout volgens art. 1147 BW. In dat geval wordt het bedrag van de factuur zonder aanmaning
of ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10%, schadebeding genoemd. 8.4 Bovendien zullen verwijlinteresten van
10% ‘s jaars aangerekend worden. Vergoeding en interest zijn verschuldigd, ongeacht eventuele gerechtelijke intresten en kosten. 8.5 De
opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan leverancier verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur
schorten de betalingsverplichting niet op. 8.6 De opdrachtgever is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te
schorten.
ARTIKEL 9: INTELLECTUEEL EIGENDOM 9.1 Het auteursrecht van alle door leverancier aan de cliënt geleverde producten c.q. diensten blijft
berusten bij leverancier of de door leverancier ingeschakelde bedrijven en individuen. 9.2 Het eigendom van en alle rechten van industriële en
intellectuele eigendom met betrekking tot de bestelling blijven bij leverancier. Cliënt zal aanduidingen van auteursrecht niet verwijderen.
ARTIKEL 10: AANSPRAKELIJKHEID 10.1 Behoudens de verplichting van leverancier om in geval van materiaal en/of fabricagefouten, ontstaan
vóór het transport, te zorgen voor kosteloze vervanging of herstel, dan wel restitutie van de koopprijs, is leverancier nimmer uit welke hoofde dan
ook voor enige, door de cliënt of door derden geleden of te lijden schade aansprakelijk, behoudens opzet of grove schuld. 10.2 De
aansprakelijkheid jegens de cliënt vervalt in elk geval, indien cliënt leverancier niet binnen 8 dagen na ontdekking van het gebrek of na het tijdstip
waarop het gebrek redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, per aangetekende brief van het bestaan van het gebrek op de hoogte heeft gesteld
teneinde dit te kunnen onderzoeken. 10.3 Leverancier is niet aansprakelijk voor gebreken, ook niet voor gebreken aan materialen of onderdelen,
door derden aan leverancier beschikbaar gesteld en door leverancier verwerkt, tenzij deze gebreken te wijten zijn aan grove schuld of opzet. 10.4
De eventuele aansprakelijkheid van leverancier voor schade van de cliënt is in ieder geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de
betreffende goederen c.q. diensten. 10.5 De leverancier is niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit een onbedoeld of
onverantwoordelijk gebruik van de geleverde artikelen.
ARTIKEL 11: GARANTIEBEPALINGEN Er is behoudens het terzake gestelde in het Europees consumentenrecht geen sprake van garantie op de
geleverde goederen.
ARTIKEL 12: RECHTBANK VAN HASSELT De overeenkomst in haar onderdelen valt uitsluitend onder het Belgische Recht. Alle betwistingen vallen
onder de bevoegdheid van de Rechtbank van het Arrondissement Hasselt en het Gerechtelijk Kanton Neerpelt-Lommel.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVERTENTIES
Deze voorwaarden dient u nauwkeurig door te lezen voordat u gebruik gaat maken van adverteren op deze website op welke manier dan ook. Indien u
gebruik maakt van deze website, gaat u expliciet akkoord met deze voorwaarden.
Definities Vrouw en Jacht
Alle pagina’s die deel uit maken van de website vrouwenjacht.com en afgeleide domeinnamen.
Advertentie
Het aanbieden van een product of dienst en/of het vragen naar een product of dienst op vrouwenjacht.com.
Adverteerder
De particulier of bedrijf die een of meerdere advertenties heeft geplaatst op vrouwenjacht.com.
Gebruiker
Ieder persoon die, op wat voor manier dan ook, gebruik maakt van vrouwenjacht.com. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het zoeken naar en
bekijken van advertenties, het reageren op advertenties.
Schade
Alle vormen van schade, zowel direct als indirect.
Adverteren
Adverteerder draagt zelf zorg voor de inhoud van de advertentie. Vrouwenjacht.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot deze
inhoud. Advertenties worden onder de juiste, categorieën en/of groepen geplaatst. Het is verboden advertenties te laten plaatsen die, naar strekking en/of
inhoud, in strijd met de wet en/of openbare orde en goede zeden zijn. Het is verboden advertenties te laten plaatsen waarin rechten van derden worden
geschonden en/of inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendommen van derden. Vrouwenjacht.com behoudt zich het recht voor om advertenties te
wijzigen en/of te verwijderen. Vrouwenjacht.com is niet aansprakelijk voor schade en/of ander nadeel die ontstaat door het niet kunnen
tonen van de advertentie.
Vrouwenjacht.com is een informatiesite
Vrouwenjacht.com functioneert als een informatiesite waar iedereen, naast het aanbieden van objecten, producten en of diensten, ongedwongen kan
snuffelen tussen al het aanbod. Vrouwenjacht.com is echter NIET betrokken bij de eventuele daadwerkelijke transacties tussen kopers en verkopers. Om die
reden kan Vrouwenjacht.com dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid of de legaliteit van de geadverteerde objecten, de
juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van adverteerders objecten te verkopen en de bevoegdheid van kopers objecten te kopen. Onze diensten zijn
slechts toegankelijk voor personen die naar Belgisch/Europees recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten. Onverminderd het voorgaande, zijn
onze diensten enkel toegankelijk voor meerderjarigen.
Copyright materiaal
Afbeelding(en)/lay-out/ontwerp/foto’s/tekstmateriaal. Adverteerder garandeert dat hij het copyright bezit van de geplaatste foto’s en/of afbeelding (en) dat
hij aan vrouwenjacht.com levert (het materiaal) of dat hij toestemming heeft gekregen van de eigenaar van het copyright om vrouwenjacht.com het
materiaal te laten gebruiken. De adverteerder verleent vrouwenjacht.com een permanente vergunning om het materiaal te gebruiken voor
handelsdoeleinden, zonder daar royalty’s te moeten betalen. De adverteerder moet vrouwenjacht.com onmiddellijk schadeloos stellen voor al de onkosten,
elk verlies of elke aansprakelijkheid (met inbegrip van de onkosten voor wettelijke vertegenwoordiging) ten nadele van vrouwenjacht.com als gevolg van
inbreuk op het copyright op het gebruik van het materiaal. De adverteerder weet dat foto materiaal en/of tekstmateriaal van gelijk welk onderdeel van deze
website niet gereproduceerd mag worden zonder toestemming van de auteur van het copyright materiaal. Vrouwenjacht.com is niet aansprakelijk voor
verlies en/of enige schade als gevolg van het onderwerp van de lay-outs van wijzigingen in de foto’s en/of tekst die door de adverteerders worden. verstrekt.
Vrouwenjacht.com behoudt zich het recht voor het uiteindelijke onderwerp te bepalen van de advertenties op deze website’, de teksten te bewerken en layouts en/of foto’s en /of tekstmateriaal aan te passen. Indien er foto’s en/of afbeeldingen bij een advertentie worden geplaatst mogen deze foto’s niet in
strijd zijn met de wet en/of openbare orde en goede zeden.
Relatie adverteerder – gebruiker
Vrouwenjacht.com biedt adverteerders en gebruikers de mogelijkheid om in contact met elkaar te komen. Indien een gebruiker en adverteerder, als gevolg
van deze bemiddeling, een overeenkomst sluiten dan is vrouwenjacht.com hierbij geen partij. Vrouwenjacht.com aanvaardt op geen enkele wijze
aansprakelijkheid voor schade en/of ander nadeel, die voortvloeit uit de bemiddeling tussen adverteerders en gebruikers.
Overige aansprakelijkheid
Deze website wordt niet gehost op een server van vrouwenjacht.com. Een goede werking van de website kan niet gegarandeerd worden. Vrouwenjacht.com
heeft een optimale instelling van de server, die bij een andere provider anders kan zijn. Vrouwenjacht.com is niet aansprakelijk voor schade en/of ander
nadeel, die voortvloeit uit overmacht en niet goed functioneren en/of niet bereikbaarheid van het netwerk. Vrouwenjacht.com is niet verantwoordelijk voor
site’s die buiten het domein van vrouwenjacht.com vallen. Hieronder vallen meer, maar niet uitsluitend site’s die bereikbaar zijn via gesponsorde koppelingen
en/of koppelingen in een advertentie. Hierom aanvaardt vrouwenjacht.com ook geen aansprakelijkheid met betrekking tot schade en/of ander nadeel die
voortvloeit uit het bezoeken/adverteren van de desbetreffende site. Onder overmacht wordt verstaan al hetgeen daaromtrent wet en jurisprudentie wordt
begrepen. Aansprakelijkheid van vrouwenjacht.com voor haar verplichtingen op grond van de met de adverteerder gesloten overeenkomst is voorts beperkt
tot het bedrag dat de adverteerder heeft betaald c.q. is verschuldigd voor de plaatsing van de advertentie.
Verwijzingen naar websites of diensten van derden
De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Indien u gebruik maakt van de
diensten van externe dienstverleners, dan valt uw gebruik daarvan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener. Vrouwenjacht.com heeft
geen enkele
zeggenschap of invloed op de dienstverlening en het beleid van deze dienstverleners.
Onrechtmatige handelingen
Indien er in strijd met deze voorwaarden en/of de wet wordt gehandeld heeft vrouwenjacht.com het recht om advertenties te wijzigen en/of te verwijderen.
Tevens heeft vrouwenjacht.com in die gevallen het recht om adverteerders de toegang tot vrouwenjacht.com te ontzeggen. Bij misbruik van
vrouwenjacht.com kan aangifte worden gedaan en zullen gegevens van de adverteerder en/of gebruiker, zonder voorafgaande toestemming, ter beschikking
worden gesteld aan justitie. Bij oplichting verleend vrouwenjacht.com alle mogelijke hulp aan justitie en zullen ook de gegevens van adverteerder en/of
gebruiker, zonder voorafgaande toestemming, aan justitie ter hand worden gesteld. Er wordt niet gecorrespondeerd over de verwijdering of aanpassingen
van advertenties.
Vrijwaring
Adverteerder vrijwaart vrouwenjacht.com tegen alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op het beweerdelijk niet voldaan zijn aan de hierboven
beschreven punten. De adverteerder is aansprakelijk voor alle kosten van verweer die terzake door vrouwenjacht.com moeten worden gemaakt. Deze
voorwaarden zijn op alle diensten van vrouwenjacht.com van toepassing onverminderd de wettelijke bepaling die van kracht zijn.
Persoonlijke gegevens
Bij het plaatsen van de eerste advertentie of bij het registratie proces dienen een aantal contact gegevens te worden opgegeven. Uw persoonlijke gegevens
worden niet voor andere doelen gebruikt dan voor vrouwenjacht.com.
Links
Adverteerders kunnen een link (website verwijzing) bij een advertentie plaatsen. Vrouwenjacht.com zal niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud van deze
websites.
Deze voorwaarden zijn aanvullend op de Algemene Leveringsvoorwaarden van Vrouw en Jacht.

