
1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Verkoper: www.winterbescherming.com
Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die via www.winterbescherming.com opdracht heeft gegeven om producten te
leveren.
Product: al hetgeen op www.winterbescherming.com wordt aangeboden en onderwerp is van één of meerdere
koopovereenkomsten.
Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

2. Toepassing
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding en overeenkomst tussen verkoper en koper
tenzij hier door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk vanaf is geweken. Eventuele algemene (inkoop -)voorwaarden van
koper zijn op deze aanbiedingen en overeenkomsten niet van toepassing.
2.2 Alle gebruikers van www.winterbescherming.com (kopers) worden geacht kennis te hebben genomen van deze
algemene voorwaarden. Op het moment dat er een bestelling geplaatst wordt op www.winterbescherming.com
verklaart koper akkoord te zijn gegaan met de bepalingen in deze algemene voorwaarden.
2.3 Verkoper behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De laatste
versie (de versie die op de site staat) van deze voorwaarden is steeds de versie die op dat moment geldig is.
2.4 Verkoper behoudt zich het recht voor in bepaalde gevallen soepel met deze voorwaarden om te gaan.
3. Informatie
3.1 De informatie op www.winterbescherming.com is uiterst zorgvuldig samengesteld. Desondanks is het niet uit te
sluiten dat er onvolledigheden of onjuistheden in de informatie aanwezig zijn. www.winterbescherming.com is
hiervoor nimmer aansprakelijk.
3.2 Beeldmateriaal. Op www.winterbescherming.com wordt door middel van fotomateriaal en afbeeldingen
geprobeerd een zo duidelijk mogelijk beeld van het te bestellen product te geven. Het kan echter voorkomen dat een
product op details afwijkt van het product zoals dit op www.winterbescherming.com wordt getoond. Koper is niet
aansprakelijk voor eventuele verschillen tussen het beeld en de werkelijkheid.
3.3 Koper kan niet aansprakelijk worden gehouden voor prijzen dan wel informatie welke door derden op de website
zijn geplaatst (bijvoorbeeld m.b.t. tarieven, afmetingen e.d.) en de eventueel hierop gebaseerde transacties.
4. Offertes en overeenkomsten
4.1 Alle aanbiedingen op www.winterbescherming.com zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van beschikbaarheid.
Indien een besteld product niet meer leverbaar blijkt te zijn dan wordt in overleg met koper gezocht naar een
alternatief. Indien gewenst kan koper de overeenkomst in dat geval ontbinden.
4.2 Verkoper kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien koper redelijkerwijs kan begrijpen
dat (delen van) offertes of aanbiedingen vergissingen of verschrijvingen bevatten.
4.3 Aanbiedingen of offertes gelden voor de huidige bestelling en niet automatisch voor toekomstige bestellingen.

5. Prijzen en verzendkosten
5.1 Alle prijzen van de te bestellen producten op www.winterbescherming.com luiden in euro’s, zijn inclusief BTW en
exclusief verzendkosten. Prijzen voor zending naar de Waddeneilanden en landen buiten Nederland en Belgie op
aanvraag.
5.2 De prijzen zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook.

6. Bestellen en betalen
6.1 Nadat de bestelling is geplaatst ontvangt de koper hiervan per email een bevestiging. Koper heeft de keuze uit
verschillende betalingsmogelijkheden: direct betalen via iDEAL/MisterCash, Paypal, Creditcard, of vooraf overmaken
per bank.
6.2 Indien een bestelling is geplaatst en er is gekozen voor de optie - vooraf overmaken - dan dient koper het totaal
bedrag o.v.v. het ordernummer en de datum binnen 5 dagen over te maken op rekeningnummer
NL23RABO0108429830 t.n.v. www.winterbescherming.com te Heerde. Als binnen vijf dagen na de bestelling geen
betaling van koper is ontvangen wordt aangenomen dat de klant af heeft gezien van zijn bestelling en wordt deze
automatisch geannuleerd. Koper ontvangt hiervan een bevestiging per email.
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