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Algemene voorwaarden Trendykerstbomen.nl
Artikel 1. Definities
1.1. Ondernemer trendykerstbomen.nl heeft
als handelsnaam Loes4Style. Originals’74
heeft hierin een ondersteunde rol wat betreft Marketing en Communicatie.
1.2 Zakelijke klant; de natuurlijke -, of rechtspersoon die handelt voor doeleinden die
verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1

2.2

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten
en leveringen van de ondernemer zijn de
Algemene Voorwaarden van toepassing,
tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen.
Deze voorwaarden zijn van toepassing
op het ontwerpen, verhuren, opbouwen,
leveren, demonteren en verwijderen van
kerstdecoraties door trendykerstbomen.
nl.
Eigen voorwaarden van huurders zijn niet
van toepassing.

Artikel 3 Het aanbod/offerte
3.1 Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen
en aan te passen.
3.2 Het aanbod bevat een volledige, nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
producten en diensten .De beschrijving is
voldoende gedetailleerd om een goede
beoordeling van het aanbod mogelijk te
maken.
3.3 Alle afbeeldingen, specificaties gegevens
in het aanbod zijn indicaties en kunnen
geen aanleiding zijn tot ontbinding van de
overeenkomst of schadevergoeding.
3.4 Afbeeldingen van de producten zijn een
waarheidsgetrouwe weergave van de
aangeboden producten. Ondernemer
kan niet garanderen dat de weergegeven
kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
3.5 De inhoud van de website en andere materialen is met grote zorg samengesteld.
trendykerstbomen.nl kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website en andere materialen te aller tijden
juist en volledig is.

3.6

Elk aanbod bevat een zodanige informatie, dat duidelijk is, wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding
van het aanbod zijn verbonden.
Dit betreft;
- 	de prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s
- De prijs incl. en excl. belastingen
- De eventuele kosten van verzending
-	
Bijkomende kosten van reiskosten
vergoeding
-	De wijze van betaling, aflevering en
uitvoering van de overeenkomst
-	De duur van de overeenkomst in geval
van duurtransactie.

Artikel 4; Orders
4.1 Orders zijn definitief na een door trendykerstbomen.nl opgestelde en retour ontvangen opdrachtbevestiging getekend
door de opdrachtgever en door Trendykerstbomen.nl
-	De condities opgesteld in deze order/
opdrachtbevestiging zijn bindend.
-	
Het accepteren van een aanbieding
dan wel het plaatsen van een order
houdt in dat u de toepasselijkheid van
deze voorwaarden aanvaard.
Artikel 5; Betalingen
5.1 De betaling dient te geschieden zonder
korting of compensatie binnen 14 dagen na factuurdatum indien het leveren
in Nederland betreft en binnen 21 dagen
na factuurdatum indien het leveringen
buiten Nederland betreft, tenzij anders
schriftelijk overeengekomen.
5.2 Indien u met enige betaling in gebreke
bent, is trendykerstbomen.nl gerechtigd
(de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende
overeenkomsten op te schorten, dan wel
te ontbinden.
5.3 Betreft het een meerderjarig contract
dan wordt een eerste termijnrekening
verstuurd ten bedrage van 50% van de
totale opdracht van het eerste abonnementsjaar. De rekening voor de tweede
termijn zal verstuurd worden na plaatsing
bij de opdrachtgever en diens goedkeuring.

Zo ook voor het derde abonnementsjaar
zal een rekening verstuurd worden na
plaatsing en goedkeuring .
Artikel 6; Huurcontract;
6.1 Indien een huurcontract van 3 jaar wordt
afgesloten, houdt dat in het huren van
kerstdecoraties in de periode rond december en dient in drie achtereenvolgende kerstperiodes plaats te vinden.
Artikel 7; Eigendom
trendykerstbomen.nl blijft te allentijden
eigendom van de verhuurde decoraties.
Tenzij een koopcontract is afgesloten en
de opdrachtgever aan de financiële verplichtingen heeft voldaan.
Artikel 8; Diversen
8.1 Op alle rechten , verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten
waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden,
is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
8.2 Trendykerstbomen.nl is bevoegd om bij
de uitvoering van de geleverde producten
en diensten gebruik te maken van derden.

