
Dit zijn de algemene voorwaarden van JVLMXPARTS.

Prijzen 
Alle genoemde prijzen zijn in Euro`s. JVL MX PARTS behoudt zich te aller tijden het recht voor prijzen te wijzigen. 
Genoemde prijzen zijn bindend wanneer de order is geaccepteerd door JVL MX PARTS. 
U krijgt hiervoor een bevestiging mail. 

Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21 % BTW volgens Nederlandse wetgeving en exclusief verzendkosten. 

Afbeeldingen
De afbeeldingen welke op de artikelen word weergegeven kunnen afwijken dan het product wat word geleverd.

Toepasselijkheid 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten welke tot stand komen via de website 
www.jvlmxparts.nl 

Leveringsplicht 
Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, verplicht JVL MX PARTS zich tot levering binnen 30 dagen na order acceptatie. 
Wanneer JVL MX PARTS niet binnen 30 dagen kan leveren kan de koper de overeenkomst kosteloos ontbinden. Wanneer de 
levering binnen 30 dagen onmogelijk blijkt moet JVL MX PARTS dit terstond aan de koper melden en betaalde gelden binnen de 
genoemde termijn van 30 dagen restitueren. Overschrijding van de levertermijn geeft geen recht op schadevergoeding. 

Recht van retouren
Indien koper een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft koper het recht het product binnen 14 
werkdagen na aflevering aan JVL MX PARTS te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit 
geval alleen geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is. 
Door JVL MX PARTS ter zake eventueel al ontvangen betaling wordt uiterlijk binnen 10 werkdagen na de ontbinding terugbetaald. 
De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor rekening van koper. 

Voor retouren hebben wij ook een pagina gemaakt. Kijk daar voor meer informatie!

Garantie 
De garantie verleend door JVL MX PARTS op door haar geleverde producten geldt alleen voor fabricage fouten en is beperkt tot 
her leveren van het product of restitueren van het ter zake betaalde bedrag. JVL MX PARTS zal geen aansprakelijkheid accepteren 
betreffende het gebruik van het product. JVL MX PARTS garandeert dat alle goederen in goede staat worden verzonden. 
Ontvangst van beschadigde goederen door koper gebeurt op eigen risico van koper. 

Wanneer goederen beschadigd raken tijdens transport dan zal JVL MX PARTS deze kosteloos vergoeden. Echter, dit geldt alleen 
wanneer koper kan aantonen dat goederen geweigerd of beschadigd zijn bij aflevering. Bewijs van deze weigering tot afname is 
voor JVL MX PARTS noodzakelijk om goederen te kunnen claimen bij betreffende transportonderneming. 
Als de onderdelen niet in originele staat worden geretourneerd, dan vervalt de garantie!

Geld Teruggave
JVL MX PARTS handelt de retour procedure zo goed mogelijk af. Geld teruggave bedraagt daarom tussen de 2-14 werkdagen mits 
het retour proces is afgehandeld!

Copyright en Disclaimer 
JVL MX PARTS accepteert geen aansprakelijkheid voor mogelijke type fouten foto`s die afwijken in de informatie verschaft op deze 
website, of enig falen in naleving van verschafte informatie. Alle op deze website verschafte informatie mag gebruikt en afgedrukt 
worden voor persoonlijk gebruik, onder voorwaarde dat duidelijk de bron vermeld wordt.
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