ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VINGINTI

Artikel 1 – Toepasselijkheid
1.

2.
3.

4.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken
onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en
overeenkomst die betrekking heeft op door Vinginti te leveren
producten van welke aard dan ook tenzij uitdrukkelijk en
schriftelijk anders is overeengekomen.
In deze algemene voorwaarden wordt met "de klant" bedoeld: de
natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een
beroep of bedrijf die bij Vinginti producten bestelt en/of koopt.
De klant wordt geacht via het desbetreffende onderdeel van onze
website kennis te hebben genomen van deze algemene
voorwaarden die op verzoek van de klant langs elektronische
weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene
voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of
nietig worden dan blijven de overeenkomst en deze voorwaarden
voor het overige in stand en zal de desbetreffende bepaling in
onderling overleg worden vervangen door een bepaling die de
strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk
benadert.

3.

Artikel 5 – Herroepingsrecht
1.

2.

Artikel 2 – Aanbiedingen en offertes
1.
2.

Alle aanbiedingen en offertes van Vinginti, in welke vorm ook
gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor
aanvaarding is opgenomen.
Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten
en de bijlagen daarbij zoals afbeeldingen, tekeningen, maten en
kleuren strekken slechts ter indicatie. Kennelijke vergissingen of
fouten in het aanbod binden Vinginti niet. Afbeeldingen bij
producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave daarvan maar
Vinginti kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact
overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

Artikel 3 – Sluiten en uitvoering van de overeenkomst
1.
2.

3.

4.
5.

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Vinginti een
order schriftelijk bevestigt.
Gelijktijdig met de orderbevestiging stuurt Vinginti de klant een
factuur met betrekking tot het bestelde product. Facturen zijn
betaalbaar binnen 14 dagen na factuurdatum. Een bestelling in
de webshop van Vinginti kan betaald worden met iDeal, Visa,
Mastercard, PayPal en AmericanExpress of het bedrag kan
worden overgemaakt op de bankrekening van Vinginti bij ABN
AMRO Bank N.V., IBAN NL75 ABNA 024 6046 015 o.v.v. het
factuurnummer. Na ontvangst van de betaling zal Vinginti met
bekwame spoed doch uiterlijk binnen 10 werkdagen nadat
betaling is ontvangen de order uitvoeren en laten verzenden.
Vinginti zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij
de uitvoering van bestellingen van producten. Als plaats van
levering geldt het adres dat de klant aan Vinginti kenbaar heeft
gemaakt. Zodra een product is verstuurd krijgt de klant daarvan
bericht. Vinginti zal de klant op de hoogte houden van het
bezorgmoment. De klant kan in overleg met Vinginti ook zelf een
bezorgmoment (dat ligt na 10 werkdagen na ontvangst betaling)
overeenkomen.
Alle levertermijnen zijn indicatief; de klant kan daaraan geen
rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de klant
geen recht op schadevergoeding.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten
berust bij Vinginti tot het moment van bezorging aan de klant
tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
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Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht zijn de
kosten van terugzending voor zijn rekening.
Ingeval van herroeping zal Vinginti het door de klant betaalde
factuurbedrag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen
na herroeping terugbetalen mits het product, onbeschadigd en
zonder gebruikssporen in goede orde is terugontvangen door
Vinginti. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde
betaalmethode die door de klant is gebruikt tenzij de klant
nadrukkelijk anders wenst.
Bij beschadiging van een product door onzorgvuldige omgang
door de klant is deze aansprakelijk voor de waardevermindering
van het product.
De verzendkosten van producten die onder rembours of
ongefrankeerd aan Vinginti worden geretourneerd, worden door
Vinginti verrekend met het aan de klant terug te betalen
factuurbedrag.
Vinginti is niet verantwoordelijk voor welke retourzending dan
ook en adviseert de klant te allen tijde het product verzekerd
terug te sturen.

Artikel 7 – Conformiteit en garantie

Artikel 4 – Prijzen
Alle prijzen zijn in euro en zijn inclusief andere heffingen die van
overheidswege worden opgelegd. Er wordt geen omzetbelasting
in rekening gebracht, de producten zijn onbelast. Eventuele
bijzondere extra kosten betrekking hebbend op de import en/of
inklaring van een aan de klant te leveren product zijn niet bij de
prijs inbegrepen en zijn derhalve voor rekening van de klant.
Prijzen zijn inclusief verzendkosten binnen Nederland en België,
met uitzondering van meubelstukken. Verzending wordt
verzorgd door DHL, PostNL of een ander soortgelijk
vervoersbedrijf.

De klant kan een overeenkomst zonder opgaaf van redenen
ontbinden door dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product
kenbaar te maken aan Vinginti door een ingevuld retourformulier
tezamen met een kopie van de factuur aan Vinginti te sturen.
Vervolgens dient de klant onverwijld maar in ieder geval binnen
14 dagen daarna het product retour te sturen aan Vinginti. De
klant dient te bewijzen dat het product tijdig is toegestuurd
bijvoorbeeld door middel van een verzendbewijs.
De klant dient tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met
het product en de verpakking. Het product mag slechts in die
mate worden uitgepakt c.q. gebruikt voor zover dat nodig is om
te kunnen beoordelen of de klant het product wenst te behouden.
Indien van het herroepingsrecht gebruik wordt gemaakt zal de
klant het product met alle geleverde toebehoren en – indien
redelijkerwijs mogelijk – in de originele verpakking aan Vinginti
retourneren conform de door Vinginti verstrekte instructies.
Het retourformulier kan worden gedownload van de website van
Vinginti. De door de klant te verstrekken gegevens waaronder in
ieder geval zijn naam, adres en e-mailadres worden alleen
gebruikt om aan een herroepingsverzoek te kunnen voldoen.
Nadat het herroepingsverzoek geheel is afgewikkeld worden de
gegevens verwijderd. In geen geval worden klantgegevens
verstrekt aan derden.
Indien de klant na afloop van de in dit artikel genoemde termijn
niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn
herroepingsrecht respectievelijk het product niet tijdig aan de
ondernemer heeft teruggezonden is de koop een feit.
Het herroepingsrecht geldt niet voor producten die speciaal voor
de klant conform zijn specificaties zijn vervaardigd.

Artikel 6 – Kosten in geval van herroeping

1.

1.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor
de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen
aansprakelijkheid aanvaard. Vinginti is niet verplicht het product
tegen de foutieve prijs te leveren.

2.

3.

4.

Vinginti staat ervoor in dat het product voldoet aan de
overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan
de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid bij
normaal gebruik.
Eventuele gebreken of een verkeerd geleverd product dienen
binnen vier weken na aflevering schriftelijk aan Vinginti te worden
gemeld. Terugzending van het product dient te geschieden in de
originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Kosten van
deze retourzending komen voor rekening van Vinginti.
Behoudens het bepaalde in dit artikel verleent Vinginti geen
enkele garantie van welke aard dan ook ten aanzien van de door
haar geleverde producten, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk
met de klant overeengekomen.
Alle eventuele garantieverplichtingen van Vinginti vervallen
automatisch indien fouten, gebreken of onvolkomenheden ten

5.

aanzien van een geleverd product het gevolg zijn van onjuist,
onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer daarvan door de
klant of door de klant ingeschakelde derden of indien die het
gevolg zijn van een van buiten komende oorzaak zoals
bijvoorbeeld brand of waterschade, of indien de klant zonder
toestemming van Vinginti wijzigingen in het geleverde product
heeft aangebracht of laten aanbrengen.
In ontvangstname van retourzendingen impliceert in geen geval
erkenning door Vinginti van de door de klant opgegeven grond
voor retourzending. Het risico ten aanzien van retour gezonden
producten blijft berusten bij de klant totdat de producten door
Vinginti zijn ontvangen/gecrediteerd.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid
1.
2.
3.

Vinginti is uitsluitend aansprakelijk voor schade indien en voor
zover die het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste
roekeloosheid van Vinginti.
Vinginti is niet aansprakelijk voor schade indien en voor zover de
klant zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan
wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.
De totale aansprakelijkheid van Vinginti zal in alle gevallen
beperkt zijn tot vergoeding van directe schade en de vergoeding
daarvan zal nimmer meer bedragen dan maximaal het bedrag
van de prijs van het bestelde product.

Artikel 9 – Geschillen en toepasselijk recht
1.

2.

Op elke met Vinginti gesloten overeenkomst is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing, ook indien de klant woonachtig
is in het buitenland. Het Weens koopverdrag is niet van
toepassing.
Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op een met
Vinginti gesloten overeenkomst of die daaruit voortvloeien zullen
in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde
rechter te Amsterdam.

Artikel 10 – Gegevensbescherming
1.
2.

Per 25 mei 2018 is in de Europese Unie de uniforme wetgeving
van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van
toepassing.
Vinginti verzamelt geen informatie om aan derden te verkopen of
te distribueren. Vinginti gebruikt persoonsgegevens uitsluitend
ten behoeve van het doel waarvoor de gegevens zijn ingevuld.
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