ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP DE SCHIJTERIJ
Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Naam onderneming: BICEPSWES bvba
Handelend onder de handelsnaam: De Schijterij (www.deschijterij.com)
Zaakvoerder: Wesley Snels
Maatschappelijke zetel:
Beirenmolenstraat 28
2300 Turnhout
België
Website: www.deschijterij.com
E-mailadres: badass@deschijterij.com
BTW: BE0678.856.379

Artikel 2 - Toepasselijkheid

Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke kennisname en de aanvaarding van deze algemene
voorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website en worden meegedeeld bij de bestelling. Deze algemene
voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand
en bestellingen tussen ondernemer en consument, alsook op de beëindiging en de interpretatie van de tot stand gekomen
overeenkomst op afstand.

Artikel 3 – Het aanbod

Het aanbod van de ondernemer is vrijblijvend en kan steeds worden gewijzigd. Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt.
In het geval dat een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft en/of onder voorwaarden geschied, zal dit steeds
uitdrukkelijk worden vermeld. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument
mogelijk te maken.

Artikel 4 – De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het ogenblik van aanvaarding door de consument van het aanbod, zijnde het plaatsen
van de online bestelling. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de
ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van
deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst kosteloos beëindigen.
De ondernemer treft de passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische
overdracht van data en zorgt voor een veilige web omgeving.

Artikel 5 – Intellectuele eigendom

De intellectuele eigendomsrechten van de website, logo’s, teksten, foto’s, namen en alle andere communicatie zijn
eigendom van de ondernemer. Deze mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, … zonder de voorafgaandelijke
schriftelijke toestemming van de ondernemer. Niets uit de uitgave van De Schijterij mag worden verveelvoudigd, door
middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze ook zonder voorgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever.

Artikel 6 – De prijs

Alle prijzen zijn inclusief BTW. Alle prijzen worden geadverteerd onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Bij druk – en
zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 7 – Betaling

De verzending van de goederen vindt slechts plaats na ontvangst van de betaling van de koopprijs. Betaling is mogelijk door
middel van alle betaalmiddelen die op de website staan vermeld. Elektronische betalingen gebeuren met inachtneming van
de passende veiligheidsmaatregelen.

Artikel 8 – Levering en uitvoering

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. Levering gebeurt
enkel in België of Nederland. Voor leveringen in andere landen dan België en Nederland gelden afwijkende verzendkosten
en afwijkende levertermijnen. Deze afwijkende verzendkosten en afwijkende levertermijnen zullen per afzonderlijke e-mail
worden meegedeeld. Alle levertermijnen zijn indicatief en binnen de termijn van 30 dagen na bestelling. In het geval dat
levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer de consument informeren en zich inspannen
om een vervangend artikel voor te stellen.

Artikel 9 – Klachtenregeling

Heeft u een klacht laat het De Schijterij weten, dan zoeken we naar een oplossing.

Artikel 10 – Herroepingsrecht

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in
die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het
modelformulier voor herroeping. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf datum ontvangst van het product, zendt
de consument het product terug aan de ondernemer.
De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en
verpakking. De kosten van terugzenden van het product zijn voor rekening van de consument.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14
dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de
ondernemer of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

