Algemene Voorwaarden
-

Alle verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en
verkopen van 123 gazon

Aanbiedingenzijngeheelvrijblijvend
De verkoop is bindend wanneer de klant de algemene voorwaarden heeft gelezen en op de
website heeft aangevinkt en deze heeft afgerekend
Blijft de klant in gebreke de goederen af te nemen, en omdat het hier om een beperkt
houdbaar product gaat, worden de kosten hiervoor aan de klant doorberekend
Prijzen zijn in euro's en alle inclusief 6%b.t.w.
Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen
hierva n wordt geen aa nspra kelijkheid aa nvaa rd

Zichttermijn

/

Herroepingsrecht

lndien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel
7:5 BW), heef de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7
werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de
bestelde zaken zijn afgeleverd. lndien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken
niet aan L23 gazon heef teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over
te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk
melding te maken bij 123 gazon. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn
teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de
zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende
documentatie) en in nieuwstaat verkerend. lndien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard
of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met
inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt L23 gazon er zorg voor dat binnen 30
dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de
berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde
zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Het recht op ontbinding, zoals
omschreven in het vorige lid, heef slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval
betrekking hebbend op diensten. Het herroepingsrecht geldt niet voor:
- diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn

van zeven werkdagen
- goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt,

waarop de leverancier geen invloed heef
- goederen die volgens specificaties van de consumént zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk,

of

die een duidelijk persoonlijk karakter hebben

voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld
i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen

-

-

L23 gazon behoud zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen

of

opdrachten níet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de
verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling
Alle afbeeldingen , gewichten , kleuren en afbeeldingen zijn índicatief en kunnen geen
aanleiding zijn tot schade vergoeding, of ontbinding van de overeenkomst zijn.

Bij Bezorgen

-

-

De klant dient een zodanige losplaats aan te wijzen dat die door een vrachtwagen
combinatie (trekker/oplegger) t 15m goed te bereiken en verlaten is. Het oordeelvan de
chauffeur van de combinatie is voor beide part'ljen bindend. Meerkosten hiervoor worden
aan de klant doorberekend.
De graszoden worden op pallets aangeleverd en gelost met een palletwagen. Hiervoor is een
verharde ondergrond , tegels, asfalt etc. nodig
Bezorgen is niet mogelijk op een losse ondergrond (zand , grind , gras) en op plaatsen waar
de vrachtwagen combinatie t15m niet kan of mag komen. Bij twiifel neem dan even
contact met ons op dan kijken wij met u of er andere mogelijkheden zijn.
Bezorging is tot aan voordeur, stoep of oprit in samenspraak met de chauffeur
BU afwezigheid van de klant zal de chauffeur deze bij u naar eigen inzicht bij u lossen
L23 gazon zal bij bezorgen altijd contact met u opnemen om alles vlekkeloos te laten
verlopen
Helaas kunnen wij op de wadden eílanden niet bezorgen

