Algemene voorwaarden Russian Gifts
1 Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden van Russian Gifts ( hierna: AV ) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en
diensten van Russian Gifts, Biggelaar 13, 4701RA Roosendaal. ( hierna: RG )
1.2 Afwijkingen van deze AV zijn slechts geldig indien deze schriftelijk met RG zijn overeengekomen
1.3 Onder ‘koper’ wordt verstaan: iedere natuurlijke of rechtspersoon die product(en) en/of dienst(en) aanschaft.
1.4 Door het plaatsen van een bestelling en of het aanschaffen van een product en/of dienst aanvaardt koper deze AV
1.5 RG behoudt zich het recht voor deze AV van tijd tot tijd te wijzigen en/of aan te vullen
1.6 RG is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met koper

2 Prijzen
2.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief btw en eventuele wettelijke bijdragen, tenzij expliciet anders is vermeld.
2.2 Bezorgingskosten zijn niet inbegrepen in de prijs, tenzij expliciet anders is overeengekomen

3 Aankopen
3.1 Overeenkomsten, welke tot stand zijn gekomen door mondelinge en/of schriftelijke overeenstemming tussen koper en
RG zullen slechts als verbindende overeenkomst worden behandeld, als deze opgevolgd zijn met een schriftelijke
bevestiging ( papier, fax, e-mail ), zelfs als handtekeningen ontbreken.
3.2 Informatie, afbeeldingen, mededelingen, op welke wijze dan ook verstrekt ( mondeling, schriftelijk, e-mail, website )
worden zo nauwkeurig mogelijk gedaan. RG garandeert echter niet dat alle producten en/of diensten volledig met de
gegeven informatie, afbeeldingen, en / of mededelingen in overeenstemming zijn.
3.3 Aankopen via onze website kunnen, zonder opgave van reden, binnen 14 dagen nà ontvangst worden geretourneerd.
De retourkosten zijn voor de koper. Dit geldt niet voor bestellingen op maat ( zgn. maatwerk ), en aankopen waarbij de
koper in de gelegenheid is geweest om de aankoop persoonlijk te beoordelen. In dit geval kan de koper de aankoop
binnen 8 dagen ruilen voor (een) ander artikel(en), en / of een tegoedbon.

4 Betalingsvoorwaarden
4.1 Bestellingen via de website worden pas geleverd, nadat de betaling is ontvangen,tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.
4.2 RG kan van koper ter zekerheid een aanbetaling op een levering verlangen.
4.3 Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen .
4.4 Ten laste van de koper komen, bij niet-tijdige betalingen, behalve de wettelijke rente, tevens alle gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die RG als gevolg van niet nakomen door koper van diens
verplichtingen heeft moeten maken.
4.5 Ingeval van niet-tijdige betaling, zoals bedoeld in 4.4, is RG, zo nodig na voorafgaande ingebrekestelling, bevoegd de
overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden en/of ( verdere ) levering van producten en/of
diensten op te schorten tot het moment waarop koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van
verschuldigde rente en kosten daaronder inbegrepen.

5 Levering en levertijd
5.1 RG zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij het uitvoeren van
bestellingen van producten en/of diensten. Bestellingen worden zo spoedig mogelijk geleverd conform de
overeengekomen levertijd.
5.2 Overschrijding van levertijd geeft koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te
annuleren, dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding zodanig is dat van de koper redelijkerwijs
niet kan worden verlangd de overeenkomst in stand te laten en nadat RG in gebreke heeft gesteld. Koper is in dat geval
gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
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6 Eigendomsvoorbehoud
6.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op koper over, nadat koper al hetgeen
koper ter zake van enige overeenkomst met RG is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen
vergoedingen van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten
verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
6.2 Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden
of anderszins bezwaren, tenzij er sprake is van een geldend en toepasselijk consignatiecontract.

7 Garantie en aansprakelijkheid
7.1 RG staat er voor in dat de door haar geleverde producten voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of
bruikbaarheid.
7.2 RG tracht naar eer en geweten alle producten zorgvuldig te selecteren op gewenste kwaliteit, alvorens deze op te nemen
in het assortiment.
7.3 Koper is verplicht om onmiddellijk na ontvangst van het geleverde te onderzoeken of dit voldoet aan de eisen die
daaraan gesteld mogen worden.
7.4 Reclames dienen schriftelijk binnen acht dagen vanaf de datum waarop de schade redelijkerwijs had kunnen worden
vastgesteld, in het bezit te zijn van RG.
7.5 Reclames schorten de betalingsverplichting van de koper niet op.
7.6 Indien een reclame door RG terecht wordt bevonden, kan naar keuze van RG het gebrek hersteld worden, het geleverde
worden vervangen voor een exemplaar van gelijkwaardige kwaliteit, dan wel de overeenkomst worden ontbonden onder
teruggave van de koopprijs.
7.7 RG is nimmer gebonden tot het betalen van enigerlei schadevergoeding aan koper of anderen, tenzij er sprake is van
opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van RG. RG is nimmer aansprakelijk voor gevolg- en/of bedrijfsschade,
indirecte schade en/of winst- en/of omzetderving.
7.8 Koper is gehouden RG te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst
tegen RG mochten doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten
voor rekening van de koper dienen te komen.
7.9 Er kan geen sprake zijn van garantie indien er sprake is van normale slijtage ten gevolge van normaal gebruik, indien er
veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder reparaties welke niet onder toezicht én met
instemming van RG zijn uitgevoerd, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud van de zijde van de koper, of enige
schade ontstaan door onechtelijk gebruik.

8 Overmacht
8.1 In geval van overmacht is RG niet gehouden haar verplichtingen jegens koper na te komen, en heeft zij de keuze om de
overeenkomst hetzij te ontbinden, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen jegens koper voor de duur van de
overmacht op te schorten.
8.2 Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing
8.3 Alle geschillen verband houdende met RG, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda, tenzij de wet
uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.
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