
ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, transacties

De voorwaarden zijn van voor iedereen toegankelijk en opgenomen op de internetsite

2. Offertes

2.1 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.

zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van drie werkdagen na ontvangst
van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

schriftelijk zijn bevestigd.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de
gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.2 Alle prijzen op de site worden exclusief 19% BTW vermeld.

4. Overeenkomst

of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde
dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling of anders vooraf schriftelijk overeen gekomen.

5. Overmacht

6. Annuleringen

6.1 Annuleringen: vanaf het moment van bestelling tot aan het moment van verzending
geldt dat u de bestelling kunt annuleren zonder een opgaaf van redenen. Uitzonderingen hierbij zijn
speciaal voor u bestelde producten.

genoodzaakt u de verzendkosten (en eventueel gemaakte extra kosten) in rekening te brengen.

Uitzondering hierbij zijn speciaal voor u bestelde producten. Het product kan alleen geretourneerd worden 
binnen 14 dagen na ontvangst, ongebruikt en in originele ongeschonden verpakking.

7. Levering

7.1 Alle genoemde leveringstermijnen zijn indicatief. Aan de genoemde leveringstermijnen kunnen
derhalve geen rechten worden verleend.

vervoerder vragen om een handtekening voor ontvangst. Let bij het in ontvangst nemen van het pakket

van Jansen Onderdelen.

jansenonderdelen.nl

1.2 Door het plaatsen van een bestelling van goederen geeft u te kennen dat u met de leverings- en/of
betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Jansen Onderdelen behoud zich het recht voor haar
leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen.

2.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Jansen Onderdelen

2.3 Mondelinge toezeggingen binden Jansen Onderdelen slechts nadat deze uitdrukkelijk en

4.1 Een bestelling tussen Jansen Onderdelen en klant komt tot stand nadat een
bestelling/opdracht door Jansen Onderdelen op haalbaarheid is beoordeeld.

4.2 Jansen Onderdelen behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen

5.1 Jansen Onderdelen is nooit aansprakelijk, indien haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen.

Annuleert u de bestelling nadat de bestelling aan u is verzonden, dan is Jansen Onderdelen

6.2 Retournering

U draagt hierbij zelf de kosten van de retourzending (en de zending naar u toe).

7.2 Alle leveringen worden uitgevoerd door een pakketdienst / vervoersbedrijf. Bij ontvangst kan de 

goed op eventuele beschadigingen of eventuele gebrekigheden. Met het tekenen van het pakket



verklaart u dat het pakket in goede orde is ontvangen. Mocht het pakket beschadigd zijn of niet compleet

7.3 Bestellingen worden per adres geleverd en kunnen niet worden afgehaald.

franco geleverd.
7.5 Levertijd indien product op voorraad is bij onze leveranciers en voor 16.00 uur besteld is dan wordt
uw bestelling nog de zelfde dag verzonden, en kunt u het de volgende dag verwachten. Dit geldt niet voor
bestellingen van meer dan 30 KG en / of een lengte van meer dan 2 meter. Hier is de levertijd 3 a 4 werkdagen.

8. Betaling

8.1 Betaling dient te geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn van 14 dagen na factuurdatum.
Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

8.2 Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de vermelde termijn dan is de koper van rechtswege in
verzuim. De koper is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval 
de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de
koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
8.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van de betaling van de koper zijn de vorderingen

9. Afbeeldingen en specificaties

gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding 
van overeenkomst.

10. Garantie

bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de overeenkomst in redelijkheid zijn

product zoals zij die aan ons geeft.

Mocht er onverhoopt iets defect gaan aan het door u gekochte product, dan kunt u gebruik maken van de
service zoals die door desbetreffende fabrikant, importeur of groothandel wordt geleverd. Voor meer informatie 

10.3 De aanspraak op garantie vervalt indien het gebrek te wijten is aan nagelaten verzorging, bij
opzettelijke beschadiging, of onoplettendheid van de koper, verkeerde montage en normale slijtage. Tevens vervalt 

werkzaamheden aan het product hebben gepleegd.

11. Aansprakelijkheid

met gebreken aan het geleverde of door het feit dat het geleverde niet aan de daaraan gestelde verwachtingen
of garanties mocht voldoen.

dan kunt u dit weigeren. Stel hiervan Jansen Onderdelen in dit geval zo snel mogelijk op de hoogte.

7.4 Verzendkosten zijn € 9,50 per bestelling en vanaf € 250,00 NETTO orderwaarde exclusief 19% BTW 

Geleverde artikelen blijven eigendom van Jansen Onderdelen totdat volledige betaling heeft plaats gevonden en
Jansen Onderdelen heeft het recht om tot die tijd de geleverde artikelen terug te vorderen

van Jansen Onderdelen op de koper meteen opeisbaar.

Alle afbeeldingen, foto's, tekeningen en (technische) specificaties op de de internetsite van Jansen Onderdelen

10.1 Jansen Onderdelen garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van

bedoeld, en staat daarmee in voor de fabrieksgarantie, importeursgarantie of groothandelsgarantie van het geleverde

10.2 De garantietermijn van Jansen Onderdelen komt overeen met de standaard fabrieksgarantietermijn.

omtrent de garantie neemt u contact met ons op via info@jansenonderdelen.nl

de aanspraak op garantie indien ander dan door de fabrikant aangewezen service-/reperatiediensten herstel- of andere 

Jansen Onderdelen is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade onstaan door of in verband

Eventuele geschillen zullen worden beslecht via het Nederlands recht en bij de  Rechtbank in Zutphen


	Blad1

