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Algemene voorwaarden levering onderdelen van Garage80.
• Op alle door Garage 80 geleverde, gebruikte onderdelen krijgt de koper standaard 2 weken garantie, niet op
verzendkosten. Deze garantie geldt alleen voor door Garage 80 gemerkte delen die met de originele factuur worden
omgeruild.
• Retourzendingen dienen franco te geschieden.
• Door Garage 80 foutief geleverde onderdelen dienen binnen twee weken na factuurdatum bij Garage 80
aangeleverd te worden om voor omruilen in aanmerking te kunnen komen.
• Elektrische/elektronische componenten (zoals bijvoorbeeld computers, relais, aansturingsmodules,
kachelventilatoren, enz.) worden nooit retour genomen.
• Door de koper foutief bestelde onderdelen (uitgezonderd Elektrische componenten) kunnen in overleg door Garage
80 retour genomen worden, mits de onderdelen in dezelfde staat verkeren als bij levering.
• Indien een bij Garage 80 aangeschaft, gebruikt onderdeel in de werkplaats van Garage 80 wordt gemonteerd, geldt
ook de 2 weken garantie op het onderdeel, niet op arbeidsloon.
• Alle bestelde onderdelen (telefonisch, webshop, sociale media) die we op moeten sturen worden binnen 5
werkdagen geleverd uitsluitend na betaling van de factuur.
• Facturen voor nieuwe of gebruikte onderdelen dienen binnen 8 werkdagen betaald te worden.
• Garage 80 is niet verantwoordelijk op wat voor manier dan ook voor beschadiging of vermissing van opgestuurde
onderdelen als standaard pakket.
• Garage 80 is op geen enkele manier verantwoordelijk voor door de koper foutief gemonteerde onderdelen die
geleverd zijn door Garage 80.
• Garage 80 is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de gevolgen van foutief gemonteerde onderdelen door
de koper die geleverd zijn door Garage 80.
Opgesteld te Asten; November 2020.
In cooperation with Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden, we offer you the following
payment methods. Payment is to be made to Klarna.
Pay in [14] days: The payment period is 14 days from shipment of the goods or tickets/ availability date of the
service. You can find the complete terms and conditions for the markets where this payment method is available
here: Germany, Finland, Austria and the Netherlands.
Slice it: With the financing service from Klarna you can pay your purchase in flexible or fixed monthly instalments
according to the conditions stated in the checkout. The instalment payment is due at the end of each month after
submission of a separate monthly invoice by Klarna. Further information regarding Slice It including terms and
conditions and Standard European Consumer Credit Information you can find here for the markets where this
payment method is available: Austria, the United Kingdom, Germany, Sweden, Norway, Denmark and Finland.
Direct banking: Available in Germany, Austria and the Netherlands. Your account will be debited directly after
placement of your order.
Direct Debit: Available in Germany, Sweden, Austria and the Netherlands. Your account will be debited after
shipment of the goods or tickets/ availability date of the service or in case of a subscription in accordance with the
timelines communicated. You will be notified about the date(s) by email.
Card Payments: Available in Germany. The amount will be reserved on your card and will be debited after shipment
of the goods or tickets/ availability date of the service. In case of a subscription the amount will be debited in
accordance with the timelines communicated.
The payment methods Pay in [14] days, Slice It and direct debit are only available in case of a positive credit
assessment. For this purpose, during the order process and handling of your purchase, we forward your data for an
address and credit check to Klarna. We can only offer you the payment methods available based on the result of the
credit check. General information about Klarna and the user terms per country can be found on klarna.com. Your
personal data is handled in accordance with applicable data protection law and in accordance with the information in
Klarnas privacy statement.
Betaalmethodes van Klarna
In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we u de volgende
betaalmethode(s) aan. Betaling dient aan Klarna te worden gedaan.
Achteraf Betalen
Gespreid Betalen
U vindt meer informatie in de gebruikersvoorwaarden van Klarna. Algemene informatie over Klarna vindt u hier. Uw
persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens
en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement verwerkt.
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