
förhållanden
Dessa villkor gäller för varje användning av webbplatsen http://www.bigbud-maastricht.nl/, för alla tjänster som finns
på webbplatsen och alla erbjudanden, beställningar och avtal som är kopplade till den.
Dessa allmänna villkor gäller utöver de användarvillkor som finns tillgängliga på webbplatsen. I händelse av
inkonsekvens mellan dessa villkor och användarvillkoren kommer dessa villkor att gälla.

Artikel 1 - Allmänt

Genom att använda tjänsterna bekräftar du och garanterar att du är 18 år eller äldre.
1. Du åtar dig att följa alla instruktioner på webbplatsen på rätt sätt, till exempel att tillhandahålla korrekt, korrekt,
aktuell och fullständig personlig information om dig själv.
2. Du åtar dig att uppdatera dina personuppgifter inom tio (10) dagar i händelse av eventuella ändringar.

Artikel 2 - Ingen olaglig eller förbjuden användning.
Du åtar dig att inte använda tjänsterna för olagliga ändamål eller i strid med dessa villkor och användarvillkor eller
andra tillämpliga bestämmelser.

Artikel 3 - Begränsning / uppsägning
Big Bud förbehåller sig rätten, efter eget gottfinnande, att säga upp din tillgång till alla eller delar av sina tjänster när
som helst av någon anledning utan föregående meddelande eller ansvar från Big Bud. Skälen för sådan uppsägning
inkluderar, men är inte begränsade till, (a) brott mot eller brott mot dessa villkor och / eller användarvillkor, (b) på
begäran av polisen eller rättsväsendet, (c) i händelse av oförutsedda tekniska problem eller säkerhetsproblem, och (
d) under längre perioder utan aktivitet.
Artikel 4 - Erbjudanden / avtal
1. Alla erbjudanden från Big Bud är endast bindande efter att du har fått en bekräftelse på mottagandet från Big Bud
som bekräftar avtalet. Du är medveten om de tekniska stegen som leder till ratificeringen av avtalet, huruvida
avtalet kommer att arkiveras och vara tillgängligt och de språk som avtalet kan utformas på. Big Bud är inte skyldigt
att ge dig information om ovanstående innan ratificeringen av avtalet.
2. Gratis artiklar eller artiklar som finns tillgängliga i webbshoppen som present eller reklamartiklar kan inte beställas
separat.

Artikel 5 - Leverans- och fraktinformation
Vi skickar alltid ditt paket så snart som möjligt efter att vi har tagit emot din betalning. Normalt måste du kunna få
din beställning inom 2-3 dagar. Den maximala leveranstiden är alltid 30 dagar. Om Big Bud inte kan leverera
produkten eller produkterna inom trettio dagar kommer Big Bud omedelbart att informera dig skriftligen (via e-post,
fax eller post), i vilket fall du har rätt att har avtalet att säga upp med en skriftlig anmälan (via e-post, fax eller post)
till Big Bud. Vi återbetalar betalningar som du gjort inom trettio dagar utan att acceptera något annat eller
ytterligare ansvar.
Obs! Vi levererar inte produkter till länder utanför Europa. Dessa fraktbegränsningar är bindande.

Artikel 6 - Risk under transport
Under transporten av produkten eller produkterna innebär Big Bud ingen risk för skador, stöld eller förlust.
Artikel 7 - Ångerrätt
Vid leverans av produkter:
1. Vid köp av produkter har konsumenten möjlighet att lösa upp kontraktet inom 14 dagar utan att ange någon
anledning. Denna avkylningsperiod börjar dagen efter mottagandet av produkten av konsumenten eller en
representant som i förväg utsetts av konsumenten och tillkännagivits till företagaren.
2. Under avkylningsperioden kommer konsumenten att hantera produkten och förpackningen med omsorg. Han
kommer bara att packa upp eller använda produkten i den utsträckningen
i den utsträckning som är nödvändig för att bedöma om han vill behålla produkten. Om han utövar sin ångerrätt,
kommer han att returnera produkten med alla levererade tillbehör och - om det är rimligt möjligt - i originalskick och
förpackning till entreprenören, i enlighet med de rimliga och tydliga anvisningarna från entreprenören.
3. Om konsumenten vill utnyttja sin ångerrätt är han skyldig att tillkännage detta för företagaren inom 14 dagar efter
mottagandet av produkten. Konsumenten måste göra detta känt med hjälp av modellformuläret. Efter att
konsumenten har angett att han vill utnyttja sin ångerrätt måste kunden returnera produkten inom 14 dagar.
Konsumenten måste bevisa att de levererade varorna återlämnades i tid, till exempel med bevis för leverans.
4. Om kunden efter utgången av de perioder som avses i punkterna 2 och 3 inte har angett att han vill utnyttja sin
ångerrätt eller resp. produkten har inte returnerats till företagaren, köpet är ett faktum.
Artikel 8 - Reflektionsperiod
Tyvärr kan vi inte ta emot produkter av hygieniska skäl, produktens hållbarhet eller produktens äkthet.
Tyvärr kan vi inte returnera produkter av hygieniska skäl eller produktens hållbarhet eller produktens äkthet.
Produkter som köpts speciellt för dig / på beställning kan inte returneras.
Rabatterade produkter returneras inte heller.

Allmänna villkor - v7
bigbud 26-04-2022
 

1 of 2



Artikel 9 - Garanti
1. Klagomål angående levererade produkter hanteras endast om produkterna återlämnas till Big Bud inom 14 dagar
efter leveransen, åtföljd av en detaljerad beskrivning av felets art och omfattning. Efter denna period anses de
levererade produkterna vara tillfredsställande och leveransen accepteras villkorslöst. konsumentprodukter byts inte
av hygieniska skäl.
2. Om Big Bud anser att ett klagomål är motiverat är företaget bara skyldigt att leverera ersättningsprodukter på
kortast möjliga tid. Du har inte rätt till någon ersättning.
3. Garantin som avses i denna artikel gäller inte i händelse av att felet helt eller delvis orsakas av felaktig, felaktig,
försumlig eller felaktig användning och / eller om du har gjort några ändringar av produkterna.

Artikel 10 - Ansvar
1. Big Buds ansvar är begränsat till den garanti som anges i artikel 9. I vilket fall som helst är Big Buds ansvar för
leverans av defekta produkter begränsad till direkt skada med högst det överenskomna priset för de berörda
produkterna. . Ansvar för indirekt skada utesluts om inte skadan är ett resultat av vår avsiktliga eller allvarliga
vårdslöshet.
2. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 10.1, är Big Bud inte ansvarig i händelse av att felet helt eller delvis
orsakas av felaktig, felaktig, försumlig eller felaktig användning och / eller om du har gjort några ändringar av
produkterna.
3. Du godkänner härmed att ersätta och hålla ofarligt Big Bud, dess dotterbolag, dotterbolag, styrelseledamöter,
agenter och alla andra parter som är involverade i att skapa, producera eller leverera webbplatsen eller tjänsterna
mot alla krav från tredje parter på grund av eller som uppstår genom din användning av tjänsterna och / eller ditt
brott mot dessa villkor.

Artikel 11 - Bevis
Om inte det motsatta bevisas, fungerar administrationen av Big Bud som ett avgörande bevis på de beställningar du
har gjort, av din betalning till Big Bud och tjänsterna. Du godkänner härmed att elektronisk kommunikation kan
lämnas som bevis.

Artikel 12 - Tullar
Big Bud kan inte garantera att tullmyndigheterna inte kommer att beslagta varorna du har beställt. Om så är fallet
kommer Big Bud inte att ersätta dig för några betalningar. Även om postföretaget inte använder för att
transportera/leverera vissa produkter kan vi inte hållas ansvariga för detta.

Artikel 13 - Betalning
1. Mer information om fraktkostnader och leveranstid finns på utcheckningssidan på vår webbplats.
2. I händelse av att du inte betalar av någon anledning, är du automatiskt i standard och är skyldig lagstadgad ränta
på det totala fakturabeloppet från förfallodagen samt alla kostnader för att samla in betalningar som Big Bud måste
göra för detta.

Artikel 14 - Diverse
1. Big Bud förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa villkor. Sådana ändringar träder i kraft omedelbart
efter publicering av de ändrade allmänna villkoren på internet.
2. Dessa allmänna villkor utgör hela avtalet mellan parterna och ersätter alla föregående och samtidiga avtal mellan
parterna om detta ämne. Om det fastställs att någon bestämmelse i dessa Allmänna villkor inte är lagligt giltig eller
inte kan verkställas, kommer sådan icke-giltighet eller inte-verkställbarhet inte att påverka någon annan
bestämmelse i dessa allmänna villkor, vilka bestämmelser kommer att förbli i full kraft.
3. Dessa allmänna villkor regleras av nederländsk lag. Tingsrätten i Amsterdam har exklusiv behörighet för alla
tvister rörande dessa allmänna villkor.

- Data som du anger när du gör en beställning eller skickar ett meddelande lagras på servrarna på vår processor
Mijnwebwinkel. Mijnwebwinkel tillhandahåller en säkerhetsnivå som matchar uppgifterna som ska behandlas och
vidtar adekvata åtgärder för att skydda data mot förlust eller någon form av olaglig behandling. Till exempel
används en säker SSL-anslutning som standard -
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