AANVULLENDE ALGEMENE VOORWAARDEN LAADPAAL24 BV

De Aanvullende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Laadpaal24 BV.
ARTIKEL 1: AANBIEDINGEN
Alle aanbiedingen, offertes en prijslijsten van Laadpaal24 BV, waar ook gepubliceerd of hoe dan ook gedaan,
zijn vrijblijvend.
ARTIKEL 2: EIGENDOMMEN VAN TEKENINGEN E.D./INTELLECTUELE EIGENDOM
1. De door of vanwege Laadpaal24 BV of fabrikant verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen,
modellen, begrotingen en calculaties e.d. blijven haar eigendom, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
2. De koper wordt geacht bekend te zijn met de industriële eigendomsrechten van Laadpaal24 BV ter zake van
de voor de overeenkomst relevante producten en andere gelieerde zaken en zal geen handelingen verrichten
die strijdig zijn met deze rechten.
3. Informatie en afbeeldingen op de website m.b.t. de aanbiedingen en kenmerken van producten worden zo
nauwkeurig mogelijk weergegeven en vermeld. Onder voorbehoud van typefouten. Afwijkingen hierop kunnen
in beginsel geen aanleiding geven tot een schadevergoeding, eerder tot een levering van het ontbrekende
product ter vervanging.
ARTIKEL 3: OVEREENKOMST
1. De opdracht behoeft geen minimum waarde te vertegenwoordigen. Laadpaal24 BV behoudt zich echter

het recht voor orders af te wijzen op grond van te gering volume.
2. Mondelinge toezeggingen door vertegenwoordigers of tussenpersonen van Laadpaal24 BV binden

Laadpaal24 BV uitsluitend door een schriftelijke bevestiging.
ARTIKEL 4: OFFERTES/PRIJZEN
1. Indien er niet schriftelijk anders is overeengekomen of door Laadpaal24 BV in aanbiedingen of offertes

schriftelijk anders is aangegeven, gelden de prijzen vanaf de dag van de aflevering, inclusief het recht op
prijsverhoging indien het gevolg van wettelijke regelingen of bepalingen, en exclusief omzetbelasting,
verpakkings-, transport-, verzekerings,- alsmede de overige kosten op grond van deze Aanvullende
Algemene Voorwaarden.
2. Prijsaanbiedingen blijven gedurende dertig dagen bindend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven en
vervallen indien niet binnen die termijn wordt aanvaard.
3. Laagste prijsgarantie wordt toegepast indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
•
Het artikel heeft bij de andere aanbieder hetzelfde EAN nummer als bij Laadpaal24 BV
•
Het artikel wordt aangeboden als een nieuw en ongebruikt artikel
•
De laagste prijsgarantie is exclusief de eventueel door te berekenen verzendkosten
•
De laagste prijsgarantie op een artikel geldt zolang de andere aanbieder de betreffende lagere
prijs hanteert
•
Laadpaal24 BV moet in staat zijn de lagere prijs van de aanbieder te kunnen controleren.
•
De laagste prijsgarantie geldt tot veertien dagen na aankoop van het product bij een andere
aanbieder
•
De laagste prijsgarantie geldt niet voor opheffingsuitverkopen, faillissementsverkopen en
kortingsacties.
ARTIKEL 5: ZEKERHEIDSSTELLING
Laadpaal24 BV is steeds gerechtigd, ook tijdens de uitvoering van de overeenkomst, om te verlangen dat de
koper ter zake van een opdracht 50% van het orderbedrag vooruitbetaalt of op andere wijze zekerheid stelt.
ARTIKEL 6: BETALING
1. Indien op de internetsite de betaling met creditcard als betaaloptie is aangegeven, dan zijn hierop

bijkomend de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing.
2. AfterPay voert voor www.laadpaal24.nl het volledige achteraf betaalproces uit. Dit betekent dat u een
digitale factuur van AfterPay via e-mail ontvangt om het gekochte product(en) te betalen. U kunt bij
www.laadpaal24.nl betalen met een digitale factuur tot een bedrag van € 750 als u voor de eerste keer
betaalt via AfterPay. Bent u al bekend bij AfterPay kunt u betalen tot een bedrag van € 1000.
Indien u uw bestelling afrekent via AfterPay (achteraf betalen) gaat u tevens akkoord met de voorwaarden
van AfterPay. Deze kunt in hier vinden:
•
AfterPay voor Nederlandse consumenten: http://www.afterpay.nl/consumentbetalingsvoorwaarden
•
AfterPay voor Belgische consumenten: https://www.afterpay.be/be/footer/betalen-metafterpay/betalingsvoorwaarden
•
AfterPay voor Nederlandse bedrijven: https://www.afterpay.nl/nl/algemeen/zakelijkepartners/betalingsvoorwaarden-zakelijk

ARTIKEL 7: EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. De eigendom van de door Laadpaal24 BV geleverde zaken gaat eerst op de koper over na volledige betaling

door de koper van hetgeen hij uit hoofde van zijn overeenkomsten met Laadpaal24 BV en/ of deze
Aanvullende Algemene Voorwaarden verschuldigd is.

2. Zolang de eigendom niet op de koper is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden, vervreemden,

belenen, verhuren, of op welke wijze of titel ook uit zijn macht brengen, behoudens het bepaalde in artikel 7 lid
3 uit de Aanvullende Algemene Voorwaarden.
3. In geval de koper niet tijdig, na toepassing van artikel 15 lid 4 uit de geldende Algemene Voorwaarden, of
niet geheel betaalt, alsmede in geval van aanvraag van surséance van betaling, faillissement of liquidatie van de
onderneming van de koper, is Laadpaal24 BV gerechtigd om zonder enige ingebrekestelling of rechtelijke
tussenkomst, de door haar aan de koper geleverde zaken op eerste vordering terug te nemen. De koper zal
Laadpaal24 BV in voorkomend geval in staat stellen en haar machtigen nu voor alsdan om de zaken terug te
nemen en de overeenkomst te ontbinden.
ARTIKEL 8: RETOUREN / TERUGZENDINGEN
1. Foutief bestelde artikelen kunnen binnen 30 dagen na levering geretourneerd worden. Voorafgaand dient

een retourformulier te worden ingevuld, voorzien van een door Laadpaal24 BV verstrekt retournummer.
In dit geval wordt het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel gemaakte verzendkosten
gecrediteerd. Na deze termijn worden retouren niet meer in behandeling genomen.
2. Alleen onbeschadigde artikelen kunnen worden geretourneerd.
ARTIKEL 9: LEVERTIJD, RISICO
1. Overeengekomen dan wel opgegeven levertijden op www.laadpaal24.nl zijn nimmer te beschouwen als

fatale termijnen. Levering geschiedt uiterlijk binnen 30 dagen, tenzij een andere leveringstermijn is
overeengekomen.
2. Levering van de zaken boven een waarde van € 100,- geschiedt franco in Nederland of België.
3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt de levering van zaken buiten Nederland of België af
fabriek.
4. Laadpaal24 BV is gerechtigd een bestelling of opdracht in zijn geheel, dan wel in gedeelten te leveren.
ARTIKEL 10: GARANTIE
1. Op alle producten geeft Laadpaal24 BV standaard 24 maanden garantie. De garantie op de LS24 laadpalen
kan worden verlengd tot 36, 48 of 60 maanden. Hiervoor dient binnen vijf werkdagen na aankoop van de
LS24 laadpaal ook de garantieverlenging, geldig voor één LS24 laadpaal, te worden aangeschaft. De in
behandeling te nemen garantiegevallen zijn vermeld op de achterzijde van de garantieverlening
aankoopdocumentatie. In het geval van garantie wordt in eerste instantie op afstand beoordeeld hoe de
situatie opgelost kan worden, waarna, indien nodig, een vervangend onderdeel toegestuurd zal worden.

Wanneer de situatie op afstand niet opgelost kan worden, komt binnen Nederland een monteur op locatie
om de LS24 laadpaal te repareren.
ARTIKEL 11: AANSPRAKELIJKHEID
1. De door Laadpaal24 BV geleverde zaken dienen overeenkomstig de instructie en/of de op/in de

verpakking aangegeven gebruiksaanwijzing te worden gebruikt en/of verwerkt.
2. Laadpaal24 BV is nooit verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsites van andere leveranciers

en fabrikanten waarnaar zij informatief verwijst via de links in haar internetsite.
ARTIKEL 12: OVERIGE VERPLICHTINGEN VAN DE KOPER
De koper is verplicht Laadpaal24 BV onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen van diens faillissement
dan wel indien de koper om welke oorzaak ook de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte
daarvan verliest of dreigt te verliezen.
ARTIKEL 13: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
1. Alle geschillen tussen Laadpaal24 BV en de koper zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de

bevoegde Rechter te Enschede voor Laadpaal24 BV, of, zulks ter keuze van Laadpaal24 BV, aan de bevoegde
Rechter in de woonplaats van de koper.
2. Indien wenselijk en /of noodzakelijk geacht, is Laadpaal24 BV bevoegd tot wijzigingen van deze

Aanvullende Algemene Voorwaarden over te gaan.

