Indien je bij GESPOT050 bestelt, ga je akkoord met de verkoopvoorwaarden van GESPOT050. Voordat je bestelt dien je deze voorwaarden te
lezen. Als je hierover vragen hebt kun je altijd contact opnemen. Algemene voorwaarden Versie 4.0
GESPOT050 beschikt alleen over een webshop (www.gespot050.nl).
Overeenkomst
De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand door het plaatsen
van een bestelling van de consument op de website.
Toepasselijkheid
De levering- en betalingscondities zijn van toepassing op alle
aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten via de webshop. Door te
bestellen in de webshop, accepteert de consument de Algemene
Voorwaarden van GESPOT050.
Artikelen
De gebruikte afbeeldingen op de website zijn de daadwerkelijke
afbeeldingen van het artikel dat te bestellen is. De kleuren van de
geleverde artikelen kunnen wat afwijken i.v.m. verschillende
beeldinstellingen. GESPOT050 zal zich tot het uiterste inspannen om de
webshop up-to-date te houden. Indien een besteld product onverhoopt
toch niet meer leverbaar is zal de consument z.s.m. op de hoogte worden
gebracht.
Prijzen
De bij de artikelen vermelde prijzen zijn in Euro's, inclusief BTW. De
prijzen die in de webshop worden genoemd zijn exclusief verzendkosten,
voor 1 stuk, tenzij anders staat aangegeven. Er worden twee tarieven
gehanteerd voor verzending binnen Nederland: brievenbuspost (€ 2,95) en
pakketpost (€ 6,75). Bij ieder artikel staat in de beschrijving wat de
verzendkosten zijn.
Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals
vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt op promotiekaarten of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale
aanbieding.
Bestellen
De consument kiest na het winkelen voor 'bestelling afronden', waarna de
volgende stappen voorbij komen: - stap 1: Kies betaalwijze en voer
eventuele kortingscode in.
- stap 2: Vul gegevens in.
- stap 3: Controleer en bevestig gegevens. Lees en accepteer Algemene
Voorwaarden.
- stap 4: Er wordt een orderbevestiging per e-mail verstuurd.
Betalen & Levering
Onder betaling verstaan we het volledige aankoopbedrag inclusief
verzendkosten. Bij het afhalen van artikelen op afspraak worden geen
verzendkosten berekend.
Alle op de website vermelde artikelen zijn in principe direct leverbaar tenzij
anders vermeld..
Bij bestellingen via de webshop kan op de volgende manier worden
betaald:
- Paypal
Bij betalingen via Paypal worden 3,5% transactiekosten in rekening
gebracht. Na ontvangst van de betaling word de bestelling binnen 2
werkdagen verstuurd.
- Contant
Indien gevallen waarin de consument en GESPOT050 overeenkomen dat
het bestelde artikel wordt opgehaald of bezorgd door GESPOT050 zelf,
worden precieze tijd en locatie afspraken gemaakt en wordt het volledige
aankoopbedrag inclusief eventuele bezorgkosten bij de overdracht contant
voldaan.
Verzending
Verzending geschiedt door PostNL, zie voor de leveringsvoorwaarden de
website van PostNL. Na overleg behoort ook verzekerd verzenden tot de
mogelijkheden.
GESPOT050 neemt de bestelgegevens in principe ongewijzigd over en
kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten in de bezorg
gegevens zoals opgegeven door de consument. Verzending geschiedt op

rekening en risico van de consument. GESPOT050 zal de goederen altijd
optimaal verpakken.

Eigendomsvoorbehoud
De artikelen blijven eigendom van GESPOT050 tot het volledige
factuurbedrag door de consument is voldaan.
Retourneren & Ruilen
Mocht een artikel niet passen of naar wens zijn dan is er de mogelijkheid
om te retourneren of te ruilen. Dit kan eenvoudig door het pakket terug te
sturen. Er gelden wel een aantal voorwaarden:
- Ruilen of geld terugvragen moet binnen 14 werkdagen na ontvangst van
het bestelde artikel en dient doorgegeven te worden via e-mail aan
GESPOT050.
- Tenzij een artikel voorradig is kan GESPOT050 geen garantie geven dat
een artikel te ruilen is. Dit geldt in gevallen van tweedehands artikelen,
waarvan doorgaans slechts 1 exemplaar is.
- Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien het artikel geheel
in dezelfde conditie verkeert als bij verkoop. Dit ter beoordeling van
GESPOT050. Kleding en schoenen kunnen alleen ongedragen geruild
worden. Passen mag natuurlijk wel!
- Onbeschadigd artikel dient dusdanig te zijn verpakt dat beschadiging bij
terugzenden wordt vermeden.
- Retourzendingen dienen op eigen rekening van de consument te
gebeuren via PostNL met track & trace en het verzendbewijs van het
Postkantoor dient goed bewaard te worden. Stuur de track & trace codes
naar info@gespot050.
- Bij ontbinding zal de consument worden gecrediteerd voor de
verkoopprijs van geretourneerd(e) artikel(en) inclusief de verzendkosten
van de heenzending. De betaling zal binnen 5 werkdagen na ontvangst
van de retourzending worden overgemaakt naar de rekening waarmee
betaald is.
Overmacht
In geval van overmacht is GESPOT050 niet gehouden haar verplichtingen
jegens de consument na te komen, respectievelijk wordt de verplichting
opgeschort voor de duur van de overmacht. Te denken aan storingen in
een netwerk of verbinding.
Klachten- en geschillenregeling
De consument kan voor vragen en/of klachten e-mailen naar
info@gespot050.nl. Klachten worden doorgaans binnen 2 werkdagen
behandeld.
De consument is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een
onafhankelijke geschillencommissie.
Privacy Beleid
Door te bestellen geeft de consument toestemming aan GESPOT050 de
persoonsgegevens van de consument te gebruiken, uitsluitend voor de
dienstverlening. De door de consument verstrekte persoonsgegevens
worden zonder de toestemming van de consument niet aan een derde
partij verstrekt. GESPOT050 zal de gegevens uitsluitend verwerken in
overeenstemming met haar Privacy Beleid.
Informatie
Alle informatie op de website is met zorg samengesteld. Toch is het niet uit
te sluiten dat bepaalde informatie onjuist of onvolledig is. GESPOT050 kan
hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
Wijzigingsrecht
GESPOT050 behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden en
de inhoud van haar website tussentijds te wijzigen.
Bedrijfsinformatie GESPOT050
Schalk Burgerstraat 73 1092 KN Amsterdam
e-mail: info@gespot050.nl
KvK : 01149742
BTW : NL001443654B46
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