
Algemene voorwaarden 

(1) Afspraak is afspraak!
J autoparts houdt zich graag aan de gemaakte afspraken. J autoparts is ook graag duidelijk, want bij bestellen en 
betalen gelden nu eenmaal regels en afspraken. Heldere en duidelijke afspraken, neergelegd in deze algemene 
leverings- en betalingsvoorwaarden.
(2) Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u met J autoparts afsluit. Door te 
bestellen geeft u aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.
(3) Bestelling en totstandkoming overeenkomst
U kunt bestellen door doorlopen van de bestelstappen op onze website. Nadat het totaalbedrag (= bedrag van 
producten + verzendkosten) van het door u bestelde op onze bankrekening is bijgeschreven wordt de bestelling 
toegezonden. U heeft 7 dagen na ontvangst van uw bestelling de tijd om de bestelde artikelen (voldoende 
gefrankeerd) te retourneren.
(4) Aanbiedingen en prijzen
Aanbiedingen gelden zo lang de voorraad strekt. J autoparts is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van 
druk-, zet- of programmeerfouten in haar advertenties, mailings of op onze website.
(5) Garantie
Op Alle artikelen geven wij een jaar garantie tenzij anders aangegeven. Schade door het verkeerd aansluiten van de 
apparatuur valt niet onder de garantie. Men moet kunnen aantonen dat het door een gespecialiseerd bedrijf is 
aangesloten. De kosten voor verzending van het product naar onze leverancier komen voor de rekening van de 
koper. Mocht het blijken dat er niets met het product aan de hand is dan kan het zijn dat er een bedrag van € 20,- 
aan uurloon in rekening wordt gebracht.

Close-out-aanbiedingen kunnen niet geruild of geretourneerd worden en kunnen wij geen garantie op geven.
(6) Verzendkosten
Wij hanteren de volgende tarieven voor verzending:
Pakketten binnen Nederland: €6,75

Pakketten buiten Nederland, binnen de EU:
€17,95
(7) Retourneren
Retourneren kan, binnen 7 dagen, alleen als het artikel niet aan de omschrijving voldoet of technische mankementen 
vertoont. Het is aan u om aan te tonen dat u tijdig van uw recht tot retourneren gebruik heeft gemaakt. Daarom 
raden wij u aan ervoor te zorgen dat u over een bewijs beschikt van ter post bezorging of van een vergelijkbaar 
document.
U kunt een artikel in geen geval terugsturen wanneer er sprake is van een of meer van de volgende situaties:
Het artikel is niet meer compleet; 
Het artikel is beschadigd; 
Het artikel bevat niet alle door de fabrikant bij levering bijgesloten zaken; 
Het artikel bevindt zich niet in de originele, onbeschadigde fabrieksverpakking (een met zorg opengemaakte 
verpakking wordt door J autoparts niet als een beschadigde verpakking beschouwd); 
(8) Aansprakelijkheid
J autoparts is uitsluitend aansprakelijk voor door u geleden schade indien deze schade aan J autoparts is toe te 
rekenen of indien deze krachtens dwingenderechtelijke wetsbepalingen voor risico van J autoparts komt.
J autoparts is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie in haar mailings of op de 
website.
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