Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Toepasselijkheid
1. Ten aanzien van alle aanbiedingen, leveringen en overeenkomsten tussen Trailer and
Tools (verkoper) en kopers zijn de navolgende voorwaarden van toepassing. Op een
afwijking van deze voorwaarden kan slechts een beroep worden gedaan, indien de
verkoper daarmee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.
2. De toepasselijkheid van de door de koper gehanteerde algemene voorwaarden wordt
uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Voor zover deze algemene voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de
Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.
4. Onder schriftelijk wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per telefax of
langs elektronische weg.
Artikel 2 - Aanbiedingen
1. Alle door verkoper uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend
2. Een overeenkomst komt pas tot stand doordat verkoper de order schriftelijk heeft
bevestigd of doordat verkoper met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen. Door
vertegenwoordigers van verkoper opgenomen bestellingen en eventueel later gemaakte
afspraken of wijzigingen binden verkoper slechts nadat deze schriftelijk door verkoper zijn
bevestigd.
3. Bestellingen waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt
verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven,
Artikel 3 - Prijzen
1. Tenzij anders vermeld zijn prijzen:
gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte
van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten,
assurantiepremies en andere kosten.
gebaseerd op Trailer And Tools, Hengelo ov, the Netherlands
exclusief B.T.W.(of anders speciaal genoemd inclusief btw), invoerrechten,
andere belastingen, heffingen en rechten
exclusief de kosten van verpakkingen
vermeld in Euro's.
2. Oude vermelde prijzen vervallen met het verschijnen van nieuwe prijslijst(en). Ondanks
dat ze nog niet gewijzigd zijn, kunnen er geen rechten aan ontleend worden. Verkoper is
- ook in geval van nabestellingen- steeds gerechtigd de prijzen te berekenen, geldend op
de dag van aflevering, alsmede na het tot stand komen van de overeenkomst
plaatsgehad hebbende prijsstijgingen door te berekenen.
3. De in onze katalogus / website aangeboden artikelen kunnen zonder voorafgaande
melding worden gewijzigd en verbeterd. Trailer and Tools verklaart dat deze catalogus op
zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Evenwel kan op geen enkele
wijze worden ingestaan voor de juistheid of volledigheid van informatie. Wij aanvaarden
dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het
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gevolg is van beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. Bij bestellingen
door koper aanvaardt deze zonder voorbehouden onze algemene leveringsvoorwaarden.
Deze worden op aanvraag aan U verstuurd.
Artikel 4 - Levering
1. Indien de verkoper op basis van de overeengekomen Incoterm verantwoordelijk is voor
het transport, zullen eventuele specifieke wensen van de koper inzake het transport c.q.
de verzending, slechts worden uitgevoerd indien de koper verklaard heeft de meerkosten
daarvan te zullen dragen.
2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering ex works, Hengelo ,
Nederland .
3. Verkoper behoudt zich het recht voor order(s) in gedeelten uit te leveren. Koper is
verplicht op de deellevering betrekking hebbende facturen te voldoen.
4. Opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering en zijn nimmer te beschouwen als
fataal. Verkoper is niet eerder in verzuim ten aanzien van de levertijd dan nadat zij
schriftelijk in gebreke is gesteld door koper, deze haar hierbij in de gelegenheid heeft
gesteld alsnog te leveren binnen een redelijke termijn en verkoper hieraan geen gevolg
heeft gegeven.
5. De opgegeven levertijd vangt aan zodra verkoper de order schriftelijk heeft bevestigd dan
wel een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst.
6. Overschrijding van de levertijd verplicht verkoper nimmer tot enige boete- of
schadevergoeding. De koper heeft alleen bij excessieve levertijdoverschrijding (meer dan
12 weken) recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding wordt
veroorzaakt door overmacht.
7. Wanneer de goederen na het verstrijken van de levertijd door de koper niet zijn
afgenomen, kan verkoper naar keuze (i) de overeenkomst ontbinden of (ii) de goederen
voor rekening en risico van koper opslaan. Alle uit bovenstaande omstandigheden
voortvloeiende kosten, waarin onder andere begrepen de kosten van opslag en
eventuele minderopbrengst, komen voor rekening van koper.
8. Verkoper is bevoegd om - indien zij dit noodzakelijk, dan wel wenselijk acht - voor een
juiste uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan
de koper zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk
en/of zo nodig zal verkoper hieromtrent met de koper overleg plegen.
9. Indien het geleverde in aantallen, hoeveelheid en gewichten minder dan 5 % afwijkt van
hetgeen is overeengekomen, zal de koper desondanks gehouden zijn het geleverde te
accepteren. In dat geval heeft de koper geen recht op levering of terugzending van de
verschillen tussen het geleverde en het overeengekomene, noch bestaat alsdan een
recht voor koper tot het vorderen van schadevergoeding of ontbinding van de
overeenkomst.
10. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor vervolgschade aan producten / materieel, die zijn
veroorzaakt door producten die ons zijn geleverd.
Artikel 5 - Reclames en garantie
1. De koper is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele
tekorten en/of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na
mededeling van verkoper dat de goederen ter beschikking van de koper staan.
2. Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij
(af)levering aanwezig zijn, dient de koper op de afleveringsbon, de factuur en/of de
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3.
4.
5.

6.

7.

vervoersdocumenten te (laten) vermelden, alvorens hij de goederen in ontvangst neemt
en dient hij, binnen 3 x 24 uur, aan verkoper te zenden.
Klachten worden alleen in behandeling genomen indien deze schriftelijk en rechtstreeks
aan verkoper zijn gedaan en binnen 8 dagen na levering in bezit zijn van verkoper.
Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen
8 dagen na factuurdatum.
Terugzending van goederen is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke
toestemming van verkoper. In alle gevallen reizen geretourneerde goederen voor
rekening en risico van koper.
Indien een klacht binnen de daarvoor gestelde termijn terecht wordt geuit en voldoet aan
de ter zake gestelde bepalingen, is verkoper uitsluitend gehouden om te harer keuze
over te gaan tot reparatie, vervanging van het goed of onderdeel, of creditering van het
desbetreffende factuurbedrag. In geen geval is verkoper gehouden tot vergoeding van
andere kosten en/of schade. De vervangen onderdelen of het vervangen goed
blijven/worden eigendom van verkoper.
De garantietermijn beloopt nimmer meer dan 12 maanden na aflevering, tenzij verkoper
en koper een langere periode schriftelijk zijn overeengekomen. Na reparatie of
vervanging loopt de oorspronkelijke garantietermijn door; er begint geen nieuwe
garantieperiode tenzij anderszins schriftelijk overeengekomen.

Artikel 6 - Eigendomsvoorbehoud
1. Alle geleverde goederen blijven uitsluitend eigendom van verkoper tot aan het moment
waarop alle vorderingen - uit hoofde van deze of eerdere leveranties - van verkoper op
koper volledig door koper zijn gekweten. De goederen kunnen terstond door verkoper
worden teruggevorderd indien koper niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan of
verkoper aanleiding heeft aan te nemen dat koper niet aan zijn verplichting zal voldoen.
De aan de terugname verbonden kosten zullen aan koper in rekening worden gebracht.
2. Het is koper toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen binnen
zijn normale bedrijfsuitoefening te gebruiken c.q. te verkopen tenzij door koper surseance
van betaling is gevraagd of de koper in staat van faillissement is verklaard.
3. Ingeval van be-, verwerking of vermenging van het geleverde door of bij de wederpartij,
verkrijgt verkoper het medeeigendomsrecht in het (de) nieuwe ontstane goed(eren) c.q.
de hoofdzaak en wel voor de waarde van de door verkoper geleverde (oorspronkelijke)
goederen.
4.
Artikel 7 - Overmacht
1. Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit hoofde van een
overeenkomst, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.
2. Als overmacht zal gelden iedere omstandigheid tengevolge waarvan de normale
uitvoering der overeenkomst redelijkerwijze niet door koper kan worden verlangd, zoals:
oorlog of oorlogsgevaar, onverschillig of Nederland al dan niet rechtstreeks betrokken is,
gehele of gedeeltelijke mobilisatie, staat van beleg, oproer, sabotage, overstroming,
brand of andere vernietigingen in fabrieken of magazijnen, uitsluiting, bedrijfsbezetting,
werkstakingen, in gebreke blijven van fabrikanten of leveranciers etc.
3. Wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft voortgeduurd, hebben
zowel verkoper als koper het recht de overeenkomst door ontbinding te beëindigen.
Koper is in dat geval niet gerechtigd tot enige schadevergoeding.
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Artikel 8 - Aansprakelijkheid
1. Behoudens het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van verkoper en
behoudens de wettelijke aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen,
is verkoper nimmer aansprakelijk voor enige door koper geleden schade.
Aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade,
bedrijfsschade of milieuschade dan wel schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens
derden wordt voorts uitdrukkelijk uitgesloten.
2. In ieder geval is verkoper niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt
door het onzorgvuldig of onvoorzichtig gebruik van de goederen, dan wel gebruik in strijd
met de gebruiksaanwijzingen van het geleverde of door de ongeschiktheid van het
geleverde voor het doel waarvoor de koper het heeft aangeschaft en/of heeft gebruikt.
3. Indien en voor zover, ondanks het voorgaande, op verkoper enige aansprakelijkheid rust,
uit welke hoofde dan ook, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag gelijk aan
de netto factuurwaarde van de betrokken goederen, met dien verstande dat verkoper
hoogstens en uitsluitend aansprakelijk zal zijn tot een bedrag van maximaal € 100.000,per schadegeval. Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen
geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis/ schadegeval.
4. Koper vrijwaart verkoper voor aanspraken van derden wegens schade, opgetreden in
verband met door koper aan deze derden geleverde zaken, tenzij rechtens vast komt te
staan dat deze aanspraken een direct gevolg zijn van grove schuld of opzet van de zijde
van verkoper en koper bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.
Artikel 9 - Productaansprakelijkheid in het bijzonder
1. Ter voorkoming van onjuist en onzorgvuldig gebruik, dan wel gebruik van de geleverde
producten voor doeleinden waarvoor deze producten niet zijn bestemd, zijn kopers, die
op hun beurt deze producten in het kader van hun commerciëleactiviteiten verkopen,
verhuren, leasen enz, gehouden hun kopers, huurders enz. een
goedeproductomschrijving en gebruikershandleiding ter hand te stellen.
2. Voor zover de koper de producten niet direct aan de eindgebruiker levert, is de koper
verantwoordelijk voor de afspraken met zijn klanten, uitgaande van artikel 38.
3. a. Indien en voor zover verkoper gehouden zal zijn schade te vergoeden
ontstaan/veroorzaakt door een door verkoper gefabriceerd of in de EG geïmporteerd
gebrekkig product zoals bedoeld in de richtlijn van de Raad van de Europese
Gemeenschappen inzake de aansprakelijkheid voor producten met gebreken van
25-07-'85 (PbEG nr. L 210), zal verkoper deze schade in haar geheel kunnen verhalen
op haar kopers, die het gestelde in de arikelen 38 en 39 niet zijn nagekomen b. Hebben
kopers wel voldaan aan het gestelde in de artt. 38 en 39, dan zijn kopers slechts
gehouden 50% van de door verkoper te betalen schadevergoeding aan verkoper te
vergoeden. c. Indien het gaat om serieschaden, waarbij niet precies vastgesteld kan
worden van welke kopers de betreffende producten afkomstig zijn, aanvaardt de koper,
bij toepassing van art. 40a + b schadeplichtigheid analoog de aantallen, die hij van het
betreffende product van verkoper heeft gekocht. De boekhouding van verkoper levert
hiervan het uitsluitend bewijs.
4. Voor het geval op de tegen verkoper gerichte vordering tot vergoeding van produc
tschade, van toepassing is het recht van een EG-lidstaat, die gebruik heeft gemaakt van
de limiteringoptie van art. 16 lid 1, van de EG-richtlijn van 25-07-'85 (PbEG nr. L 210),
sluit verkoper, voor het geval een contractpartij uit hoofde van productaansprakelijkheid
ageert, elke aansprakelijkheid c.q. gehoudenheid tot vergoeding van productschade, die
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de betreffende limiet te boven gaat, uit.
Artikel 10 - Betaling
1. Koper is behoudens anders luidend beding verplicht de facturen binnen 30 dagen na
factuurdatum zonder opschorting en aftrek van enige korting te voldoen. Verrekening met
enige vordering op verkoper is uitgesloten.
2. Indien koper het verschuldigde factuurbedrag niet tijdig voldoet, is hij vanaf het verstrijken
van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim en vanaf het intreden van het verzuim
aan verkoper een rente verschuldigd van 1,25% van het factuurbedrag voor elke maand
of gedeelte daarvan, waarmede de betalingstermijn is overschreden.
3. Alleen die betalingen zijn geldig, die op de door verkoper aangegeven wijze zijn verricht.
4. Buiten het verschuldigde bedrag is verkoper gerechtigd van koper alle kosten te
vorderen, die door niet-betaling van koper zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de
buitengerechtelijke inningkosten. De buitengerechtelijke inningkosten bedragen 15% van
het onbetaald gebleven bedrag met een minimum van € 25,00.
5. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de koper uitsluitend ter beoordeling van verkoper - voldoende kredietwaardig blijkt voor de
geldelijke nakoming van de overeenkomst.
6. Verkoper is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te
presteren, van de koper zekerheid te eisen dat zowel aan de betalings- als aan de
overige verplichtingen voldaan zal worden, waaronder gehele of gedeeltelijke
vooruitbetaling. Weigering van de koper om de verlangde zekerheid te stellen, geeft
verkoper het recht haar verplichtingen op te schorten en geeft haar uiteindelijk het recht
de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van eventueel door
haar geleden schade.
Artikel 11 - Annulering
1. Annulering van een opdracht door koper is in beginsel niet mogelijk. Indien koper een
opdracht niettemin geheel of gedeeltelijk annuleert, ten gevolge van welke oorzaak dan
ook, is hij gehouden aan verkoper alle met het oog op de uitvoering van de opdracht
redelijkerwijs gemaakte kosten (onder andere kosten van voorbereiding, opslag en
dergelijke) te vergoeden, onverminderd het recht van verkoper op vergoeding wegens
winstderving en overige schade.
2. Door koper zijn in geval van annulering tevens annuleringskosten verschuldigd. Deze
bedragen 20% van de hoofdsom, te vermeerderen met BTW en vermeerderd met € 5,00
administratiekosten.
Artikel 12 - Intellectuele eigendomsrechten
1. Verkoper behoudt zich al haar rechten voor op het gebied van intellectuele eigendom in
verband met door haar geleverde goederen. Verkoper is en blijft exclusief rechthebbende
van het auteursrecht, het recht van tekening of model of enig ander intellectueel
eigendomsrecht met betrekking tot al hetgeen verkoper heeft gemaakt (of heeft laten
maken) in het kader van de aan haar verstrekte opdracht, totdat schriftelijk een
andersluidende afspraak is gemaakt door partijen.
2. Het is koper niet toegestaan om geleverde producten geheel of gedeeltelijk te wijzigen of
van een andere merknaam te voorzien, of het betreffende merk op andere wijze te
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gebruiken dan wel in eigen naam te registreren.
Artikel 13 - Geschillen
1. Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van
toepassing. Tenzij verkoper er voor kiest het geschil aan arbitrage te onderwerpen, zullen
alle geschillen bij uitsluiting berecht worden door de Nederlandse burgerlijke rechter,
binnen wiens ambtsgebied de hoofdvestiging van verkoper is gelegen zulks
onverminderd de bevoegdheid van verkoper het geschil desgewenst voor te leggen aan
een andere bevoegde rechter.
Acceptatie en betalingsvoorwaarden AfterPay® v.1.2016
De onderhavige contractvoorwaarden zijn van toepassing op uw bezoek van deze website, uw
aanvraag en beoordeling daarvan en na goedkeuring van uw aanvraag op de achteraf
betaalservice AfterPay.

Artikel 1 Beoordeling aanvraag
1.1. U heeft een bestelling geplaatst en heeft gekozen te mogen betalen via de service achteraf
betalen (AfterPay®) van Arvato Finance B.V. die handelt onder de handelsnaam AfterPay
(hierna â€œAfterPayâ€•). Uw keuze leidt niet onmiddellijk tot een overeenkomst met de
winkelier waarbij u via AfterPay mag betalen. De winkelier en AfterPay behouden zich
uitdrukkelijk het recht voor zonder opgave van redenen uw aanvraag af te wijzen. Dit is
afhankelijk van het resultaat van de toetsing van uw gegevens.

1.2. Het resultaat van de toetsing krijgt u zo mogelijk direct online te zien en daarbij of uw
verzoek wel of niet, dan wel voorwaardelijk wordt goedgekeurd. Deze voorwaardelijke
goedkeuring is in beginsel alleen het resultaat van een gegevenscontrole door ons. Desgewenst
kunt u hiervan schriftelijk bericht ontvangen met opgave van redenen. U kunt ook na één
werkdag telefonisch contact opnemen met de klantenservice van AfterPay.

1.3. AfterPay kan binnen één werkdag na aanvankelijke voorwaardelijke acceptatie van uw
aanvraag om te betalen met AfterPay®, deze omzetten in een weigering een aanvraag te
honoreren en daarmee afwijzen dat u gebruik maakt van een betaling met AfterPay®. De
voorwaardelijke acceptatie hangt samen met het feit dat de goedkeuring vooralsnog uitsluitend
het resultaat is van een beperkte gegevenscontrole.

1.4. Iedere winkelier is gerechtigd u als consument bij het totstandkomen van een
koopovereenkomst te toetsen. Hiervoor maakt de winkelier gebruik van AfterPay indien u kiest
voor betalen met AfterPay®. Hiervoor zijn de volgende gegevens noodzakelijk te verstrekken:
1.De NAW- en contactgegevens. Dit adres mag geen postbusadres zijn en dient in Nederland te
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liggen;
2.Het inschrijfnummer in het handelsregister van de Kamer van Koophandel indien u koopt via
uw (eenmanszaak/vof/personenvennootschap) bedrijf;
3.Als u wilt betalen als een eenmanszaak, vennootschap onder firma of maatschap, dient u
tevens de namen van de eigenaar van de eenmanszaak of firmanten of maten op te geven die
de onderneming rechtsgeldig bij de aanvraag vertegenwoordigen;
4.Het bankrekeningnummer waarmee u AfterPay® gaat betalen;

1.5. Om te kunnen betalen met AfterPay® moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:
1. U heeft een factuur- en bezorgadres in Nederland. Dit adres mag geen postbus zijn;
2. U bent niet failliet verklaard, of verkeert niet in surséance van betaling, of bent anderzijds
onder curatele of onder bewind gesteld, dan wel er is geen aanvraag daarvoor ingediend.
Tevens verkeert u niet in een situatie waarin u bent opgehouden uw schulden tijdig te
voldoen.
3. U bent beschikkingsbevoegd of u wordt vertegenwoordigd door degene die u
rechtsgeldig kan vertegenwoordigen en bevoegd is namens u te handelen.
4. De waarde van de bestelling is niet lager of hoger dan het bedrag dat de winkelier aan u
toestaat om achteraf te mogen betalen;
5. Door het verstrekken van uw gegevens, om gebruik te mogen maken van de
betaaloplossing AfterPay®, geeft u uitdrukkelijk toestemming uw gegevens te verwerken
en zodanig te toetsen dat AfterPay op een deugdelijke en zorgvuldige wijze kan
beoordelen en kan laten weten of uw aanvraag tot betaling (voorwaardelijk) is
geaccepteerd;
6. U verklaart door middel van deze aanvraag om te betalen met AfterPay® de uit uw
bestelling voortvloeiende betalingsverplichtingen volledig en tijdig te kunnen en zullen
nakomen door te betalen aan AfterPay te Heerenveen.

Artikel 2 Wijze van betalen
2.1. Uw keuze om te betalen met de achteraf betaalservice AfterPay® van AfterPay houdt na
acceptatie van uw verzoek/aanvraag daartoe in dat de rechten ten aanzien van het door u
verschuldigde bedrag vanwege de door u gedane bestelling, worden overgedragen door de
winkelier aan AfterPay . Dat betekent dat u na acceptatie door AfterPay uitsluitend nog
bevrijdend kan betalen aan AfterPay. AfterPay stuurt u hiervoor een factuur met daarop vermeld
het verschuldigde bedrag, separaat van de levering van de bestelling. De factuur kan digitaal zijn
via e-mail of via de standaard Europese incasso. Indien u aan een ander dan aan AfterPay
betaalt, laat dit uw betalingsverplichting aan AfterPay in stand. U moet dan in een voorkomend
geval (nogmaals) betalen, namelijk aan AfterPay te Heerenveen.

2.2. AfterPay behoudt zich het recht voor - voor zover wettelijk is toegestaan - om eventuele
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kosten van de betaling en/of andere kosten in geval van retournering van de bestelling door u
niet te restitueren.

2.3. Indien u kiest voor de achteraf betaalservice AfterPay® in combinatie met automatische
incasso machtigt u AfterPay uitdrukkelijk tot het automatisch incasseren van de (aflever)kosten
op het door u vermelde (bank)rekeningnummer en heeft u bevrijdend betaald zodra de incasso
met succes is geschiedt en de termijn voor stornering is verlopen. Zodra uw verzoek om te
betalen via AfterPay® is geaccepteerd en u via de standard Europese incasso gaat betalen,
sturen wij u een vooraankondiging, waarin wij uw incasso-opdracht bevestigen. Deze
vooraankondiging krijgt u 5 dagen voordat wij zullen incasseren. Door te kiezen voor de
betaalservice van AfterPay® gaat u akkoord met de termijn van 5 dagen.

2.4. AfterPay is bevoegd dezelfde rechten uit te oefenen als de winkelier op grond van de
bestelling jegens u kan/kon uitoefenen.

2.5. AfterPay is ten allen tijde bevoegd eenzijdig de vordering op u over te dragen aan een
derde partij.

Artikel 3 Kosten betaalopdracht
3.1. Eventuele (bancaire) verwerkingskosten van aanvragers betalingsopdracht(en) komen voor
uw rekening en risico.

3.2. Indien u heeft gekozen voor de mogelijkheid om via de standaard Europese incasso te
betalen, dient u zorg te dragen voor voldoende saldo op het door u opgegeven rekeningnummer.
Voor het niet kunnen incasseren van het verschuldigde bedrag van uw rekening, kan AfterPay
kosten in rekening brengen (ophoging). U kunt dit voorkomen door tijdig te betalen. Indien het
AfterPay niet lukt om te incasseren, ook nadat u in verzuim bent, zal de vordering uit handen
worden gegeven en zullen aan u hogere kosten in rekening worden gebracht (buitengerechtelijke
incassokosten).

3.3. Tot één dag voor de incassotransactie, kunt u wettelijk gezien de incasso opdracht
herroepen. In dat geval is artikel 6.1. van toepassing en kan AfterPay eveneens naast het
bepaalde in artikel 6 kosten in rekening brengen.

Artikel 4 Betaaltermijn
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Uw betaling dient binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum door AfterPay ontvangen te
zijn, tenzij schriftelijk een andere termijn met u is overeengekomen.

Artikel 5 Adreswijziging
U bent verplicht AfterPay op de hoogte te stellen van iedere adres- en e-mail- wijziging. Zolang
AfterPay geen adreswijziging heeft ontvangen, wordt u geacht gevestigd te zijn op het laatst bij
AfterPay bekende adres. Adreswijzigingen moeten doorgegeven worden per email of schriftelijk
aan de klantenservice van Arvato Finance B.V. h/o AfterPay, Postbus 434 8440 AK
Heerenveen, telefoon 020 7230 270. Voor een telefoongesprek met AfterPay betaalt u alleen de
kosten van uw telefonieaanbieder.

Artikel 6 Verzuim
6.1. Indien u niet binnen de in artikel 4 genoemde termijn betaalt is het verschuldigde bedrag
direct opeisbaar en bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

6.2. Indien u binnen 14 dagen na factuurdatum niet heeft betaald, stuurt AfterPay aan u een
herinnering om u te wijzen op overschrijding van de betalingstermijn. Indien u aan deze
herinnering geen gehoor geeft, stuurt AfterPay aan u een (tweede) schriftelijke herinnering en zal
AfterPay het verschuldigde bedrag ophogen met administratiekosten. Indien u ook aan deze
herinnering geen gehoor geeft, en AfterPay aan u een sommatie moet sturen, zullen de
administratiekosten nogmaals worden verhoogd.

6.3. Vanaf de datum waarop u in verzuim verkeert, is AfterPay gerechtigd de wettelijke rente
per maand te berekenen over het door u verschuldigde bedrag, tevens bent u
administratiekosten volgens de Wet Incassokosten verschuldigd in verband met de door
AfterPay verzonden betalingsherinneringen en zal AfterPay alle redelijke kosten ter verkrijging
van voldoening, zowel buiten rechte als gerechtelijk, aan u in rekening brengen. AfterPay is bij
keuze voor automatische incasso of eenmalige machtiging, gerechtigd het totaal verschuldigde
bedrag inclusief kosten en rente door middel van automatische incasso of eenmalige machtiging
van de uw bankrekening af te schrijven. Het minimumbedrag dat AfterPay in rekening brengt
voor buitengerechtelijke incassokosten in het geval van verzuim bedraagt € 40 (veertig euro).

6.4. Indien er door aan u toerekenbaar tekortschieten (wanprestatie) kosten zijn opengevallen
zullen nadien door u gepleegde betalingen allereerst in mindering strekken op de inmiddels
opengevallen kosten. Eerst nadat de opengevallen kosten volledig zijn voldaan kan uw betaling
in mindering strekken op het door u oorspronkelijk verschuldigde bedrag.
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Artikel 7 Bescherming persoonsgegevens bij natuurlijke personen en gebruik gegevens
AfterPay respecteert ieders privacy en draagt er zorg voor dat informatie van natuurlijke
personen vertrouwelijk wordt behandeld. AfterPay verwijst hiervoor naar haar privacy statement,
welke is gepubliceerd op haar website www.afterpay.nl. Daar kunt u alles nalezen omtrent de
verwerking van persoonsgegevens, als ook vragen om inzage van de persoonsgegevens die
worden verwerkt en de wijze van het uitoefenen van rechten die voortvloeien uit de Wet
bescherming persoonsgegevens.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1. AfterPay kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of
grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van
dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. AfterPay is nimmer aansprakelijk voor
gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

8.2. Indien AfterPay, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal
de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met
betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 9 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op de dienstverlening van AfterPay en alle contracten die zij sluit, is Nederlands recht van
toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Noord-Nederland tenzij
de wet nadrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Â
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