Algemene voorwaarden en Privacyverklaring â€œwww.degereedschapshop.nlâ€•.

ALGEMENE VOORWAARDEN:
Algemene Voorwaarden van â€œwww.degereedschapshop.nlâ€•, gevestigd te Sint Anthonis.
Versie geldig vanaf 1 januari 2019
Artikel 1. Algemeen
1.1
Onder â€œdegereedschapshop.nlâ€• wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden
verstaan: â€œdegereedschapshop.nlâ€•
1.2
Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met
â€œdegereedschapshop.nlâ€•voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
1.3
Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige
bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich
in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de
oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.
Artikel 2. Prijzen/Prijsverhoging
2.1
Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro's uitgedrukt, inclusief omzetbelasting
(BTW).
2.2
â€œdegereedschapshop.nlâ€•garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming
van de overeenkomst niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van
wettelijke regelingen en/of bepalingen.
2.3
Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen,
heeft de consument het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag
waarop de prijsverhoging ingaat.
Artikel 3. Aflevering
3.1
Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze binnen drie werkdagen verzonden.
Voor het verzenden van bestelde zaken kan â€œdegereedschapshop.nlâ€•verzendkosten in
rekening brengen.
De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij â€œdegereedschapshop.nlâ€•bekende
postadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het
afleveradres bevindt.
3.2
De afnemer dient indien nodig voor ontvangst van de producten te tekenen.
3.3
Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of
instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening
en risico van de afnemer.
3.4
Aan de leveringsplicht van â€œdegereedschapshop.nlâ€•zal, behoudens tegenbewijs,
zijn voldaan zodra de door
â€œdegereedschapshop.nlâ€•geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij
bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van
acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.
3.5
Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten,
alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor
rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de
koop of de vervanging van de zaak inroept.
Artkel 4. Verzendkosten
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4.1
Indien artikelen niet zelf door de afnemer worden opgehaald, zal de afnemer
verzendkosten verschuldigd zijn.
Algemeen geldt: Gratis verzending tot € 20,00 binnen Nederland.
Voor brievenbus zendingen tot 250 gram binnen Nederland wordt € 2,95 in rekening gebracht.
Voor brievenbus zendingen tot 2000 gram binnen Nederland wordt € 3,95 in rekening gebracht.
Voor pakket zendingen binnen Nederland wordt € 5,95 in rekening gebracht.
Voor volume zendingen binnen Nederland wordt € 8,95 in rekening gebracht.
( voor alle overige landen gelden nader te bepalen verzendkosten.)
4.2
Als vervoerder zal o.a. gebruik gemaakt worden van PostNL, DHL en DPD.
Artikel 5. Levertijd
5.1
Betaalde bestellingen zullen indien voorradig binnen 2 werkdagen worden verzonden.
5.2
Een door â€œdegereedschapshop.nlâ€• opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen
als fatale termijn.
De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van
â€œdegereedschapshop.nlâ€• zijn.
5.3
In het kader van de regels van de koop op afstand zal â€œdegereedschapshop.nlâ€•
bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet
mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere
redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd,
dan ontvangt de consument (opdrachtgever) binnen 1 week na plaatsing van de bestelling
bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te
annuleren.
Artikel 6. Ontbinding
6.1
Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen
waarvan
â€œdegereedschapshop.nlâ€• zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt
te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel
dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet
meer kan worden gevergd, is â€œdegereedschapshop.nlâ€•bevoegd de overeenkomst te
ontbinden.
6.3
De afnemer heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij
degereedschapshop.nlâ€•, indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig
artikel 7:5 BW, binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden de overeenkomst
te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijn begint op het moment
dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de
geleverde zaken niet aan â€œdegereedschapshop.nlâ€•heeft teruggezonden, is de koop een
feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn
van 7 werkdagen na aflevering melding te maken bij â€œdegereedschapshop.nlâ€•De afnemer
dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 10 werkdagen na aflevering) zijn terug
gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de
geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Terugzending van de
zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende
documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt,
bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van
dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt
degereedschapshop.nlâ€•na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding
van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de
complete retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer kosteloos wordt
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terugbetaald.
Artikel 7. Overmacht
7.1
Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie
wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop â€œdegereedschapshop.nlâ€•geen invloed
heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch
niet beperkt tot werkstaking bij â€œdegereedschapshop.nlâ€•en/of toeleveranciers, storingen in
het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of
wijzigingen in door derden geleverde technologie.
7.2
Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere)
nakoming verhindert, intreedt nadat â€œdegereedschapshop.nlâ€•de verbintenis had moeten
nakomen.
7.3
Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door
â€œdegereedschapshop.nlâ€• niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen
bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot
schadevergoeding bestaat.
7.4
Indien â€œdegereedschapshop.nlâ€• bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk
aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan
voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en
is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt
echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
Artikel 8. Garantie
8.1
â€œdegereedschapshop.nlâ€• biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken
dan de garantie(-voorwaarden) van de fabrikant van deze zaken, zonder evenwel de rechten van
de afnemer voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.
8.2
â€œdegereedschapshop.nlâ€• is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke
geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor
eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
8.3
De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren.
Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de
afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan â€œdegereedschapshop.nlâ€•) deze
gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan â€œdegereedschapshop.nlâ€•.Eventuele
gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na
levering aan â€œdegereedschapshop.nlâ€•schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de
zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende
documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke,
beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na
constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
8.4
Indien klachten van de afnemer door â€œdegereedschapshop.nlâ€• gegrond worden
bevonden, zal â€œdegereedschapshop.nlâ€• naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos
vervangen.
Artikel 9. Betaling
9.1
Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling vooruit plaats te vinden via
overboeking of Ideal. Betaling in termijnen is niet mogelijk.
Artikel 10. Toepasselijk recht
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van â€œdegereedschapshop.nlâ€• is uitsluitend het
Nederlands recht van toepassing.
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Artikel 11. Geschillen
12.1
De afnemer kan voor vragen en/of klachten een E-mail sturen
naar contact@degereedschapshop.nl.
Klachten worden doorgaans binnen 5 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk
is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.
12.2
De afnemer is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke
geschillencommissie.

PRIVACYVERKLARING:
www.DeGereedschapShop.nl, gevestigd aan De Merret 10

,

5845DA Sint Anthonis,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.degereedschapshop.nl/

De Merret 10

,

5845DA Sint Anthonis

,

0615496738

Persoonsgegevens die wij verwerken
www.DeGereedschapShop.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.Â
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
Locatiegegevens
Internetbrowser en apparaat type
Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders
of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun
kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die
toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@degereedschapshop.nl, dan verwijderen wij
deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
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www.DeGereedschapShop.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van uw betaling
Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
www.DeGereedschapShop.nl neemtÂ geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
www.DeGereedschapShop.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij
hanterenÂ een bewaartermijnenÂ van 5 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
www.DeGereedschapShop.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u
of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen
voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. www.DeGereedschapShop.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.Gegevens
die je invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden verwerkt door CCV Shop. CCV Shop zorgt voor een beveiligingsniveau dat
past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt
bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
www.DeGereedschapShop.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een
klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk
voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door www.DeGereedschapShop.nl en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u
of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of
verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@degereedschapshop.nl. Om er zeker van te
zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw
privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. www.DeGereedschapShop.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft
om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende
link:Â https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

www.DeGereedschapShop.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
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misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact@degereedschapshop.nl
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