
Voorwaarden levering ruitersportartikelen, en/of zadels Stal Doorstap

De volgende 6 punten zijn onze voorwaarden, lees ze even goed door alsjeblieft.

1. Ons BTW nummer is 8565.76.906.B.01
Onze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten tussen Stal 
Doorstap en de koper/verkoper. Alle andere voorwaarden worden uitgesloten. Op de overeenkomst is het Nederlands 
Recht van toepassing 5395.

1A. Alle geschillen zoals die mochten ontstaan uit de koop/verkoop, of enige andere rechtshandeling, kunnen 
uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank te Breda.

1B. Wij vragen u voor een aankoop de verkoopvoorwaarden voor overeenstemming te tekenen. U kunt enkel en 
alleen bestellen via de webshop, als u het vakje aanvinkt waarmee u aangeeft akkoord te gaan met onze 
garantievoorwaarden..

2. Koper aanvaardt normale gebruikerssporen bij de aankoop van gebruikte artikelen.

3. Handelsregister KVK nummer: 66489504 te Breda. Onze voorwaarden zijn hier gedeponeerd.

4A. D.m.v. het tekenen van het koopcontract bent u verzekerd van het feit dat u inruilgarantie krijgt, tot een half jaar 
na aankoop.
Wettelijk gezien geldt het herroepingsrecht, wat u 14 dagen de tijd geeft om het artikel te bekijken waarna u het 
terug kunt sturen. Er kan wel waardevermindering ontstaan wanneer het artikel is gebruikt of van zijn etiketten af is 
gehaald. Teruggave van geld is niet mogelijk!

Een zadel of ruitersportartikel versturen is veel werk naast onze vele dagelijkse taken die we al hebben met de 
paarden en het kost toch wat aan verzendkosten. Wij willen als service verzenden aanbieden voor u, maar willen u 
vragen zich te houden aan de afspraak dat u ruilt wanneer het niet naar wens is en de verzendkosten voor uw eigen 
rekening neemt. In het echt langskomen om alles te bekijken is natuurlijk altijd het beste. 

Aangezien wij wekelijks veel aanbod van nieuwe en gebruikte ruitersportartikelen en zadels hebben, kunnen wij u 
ook daadwerkelijk inruilgarantie geven. U heeft dus alle tijd om de spullen te bekijken en te passen.

Verder geldt de normale fabrieksgarantie, wanneer bijvoorbeeld een artikel fouten of tekortkomingen bevat die niet 
te wijten zijn aan het eigen gebruik.

4B. De inruilgarantie is geen verzekering. Wanneer het artikel bij u een beschadiging oploopt en/of wanneer een 
nieuw artikel is gebruikt en/of de kaartjes eraf zijn, is de waarde niet meer als nieuw. Er zal dan bijbetaald moeten 
worden op een ander artikel wanneer deze gelijke of meer waarde heeft. Wanneer een artikel langere tijd is gebruikt 
neemt de waarde af.

5. Kosten en/of schade veroorzaakt door een aangekocht artikel, kunnen niet bij ons worden verhaald. Stal Doorstap 
zal door de koper NIET aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (gevolg) schade veroorzaakt door een verkocht 
artikel, dit geldt zowel voor de nieuwe als de gebruikte producten. We zullen echter altijd proberen om samen naar 
een oplossing te kijken wanneer een artikel niet naar wens is.
Pakketkosten ten behoeve van retourneren en ruilen komen voor rekening van de koper.

6. Wij proberen de artikelen zo duidelijk mogelijk te omschrijven. Toch kunnen zaken door een ieder anders 
geïnterpreteerd worden, waarvoor wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld .

Vorm,- en/of drukfouten zijn voorbehouden en foto's en/of kleuren van artikelen kunnen iets afwijken van de 
werkelijkheid.
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