Algemene voorwaarden
Â
Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van rompertjebedrukken zijn deze
Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de
toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk
geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere
overeenkomsten ten behoeve van rompertjebedrukken worden bedongen, worden evenzeer
bedongen ten behoeve van door rompertjebedrukken ingeschakelde tussenpersonen en andere
derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van rompertjebedrukken zijn vrijblijvend en rompertjebedrukken behoudt
zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond
van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door
rompertjebedrukken. Rompertjebedrukken is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel
bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien
een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt rompertjebedrukken dit mee binnen tien (10)
werkdagen na ontvangst van de bestelling.Â
Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, inclusief BTW
en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij
anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na
factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen
na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk
overeengekomen.
3.3 Betaling kan geschieden per vooruitbetaling. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van
betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van
rompertjebedrukken.
3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de
bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de
overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door
rompertjebedrukken.Â
Artikel 4. Levering
4.1 De door rompertjebedrukken opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van
enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw
bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de
leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de
overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de
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overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten
gereed zijn voor verzending aan u.Â
Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van
enige overeenkomst aan rompertjebedrukken verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter
zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.Â
Artikel 6. Intellectuele en industriï¿½le eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriï¿½le eigendomsrechten welke rusten op de door
rompertjebedrukken geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Rompertjebedrukken garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken
op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.Â
Artikel 7. Garantie
7.1 Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de
contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door
de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Voor Consumenten geldt een termijn van 30
(dertig) dagen. Reclamaties welke door rompertjebedrukken na het verstrijken van deze termijn
worden ontvangen, behoeven niet door rompertjebedrukken in behandeling te worden
genomen.Â
Artikel 8. Bestellingen/communicatie
8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen
en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in
het verkeer tussen u en rompertjebedrukken, dan wel tussen rompertjebedrukken en derden,
voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en rompertjebedrukken, is
rompertjebedrukken niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove
schuld van rompertjebedrukken.Â
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