Algemene voorwaarden
Artikel 1: Definities
1.
2.
3.
4.

C.G.M., gevestigd te Gent met BTW-nummer BE0463.421.062, wordt in deze
algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.
De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als
koper.
Partijen zijn verkoper en koper samen.
Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst van een steunbon
tussen partijen.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1.
2.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de steunbonnen die men levert door of
namens verkoper.
Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door
partijen is overeengekomen.

Artikel 3: Betaling
1.

De volledige koopsom wordt altijd meteen in de betaalafhandeling voldaan met
Bancontact. Eénmaal de betaling is voldaan is dit niet meer mogelijk om dit terug te
vorderen.

Artikel 4: Prijs
1.

De op steunbon genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde
btw en eventuele andere overheidsheffingen die de koper selecteert bij bestelling.
Dit kan in de geldigheidsperiode opgebruikt worden zonder recht op teruggave.

Artikel 5: Oplevering en risico-overgang
1.

Zodra de steunbon door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van
verkoper naar koper.

Artikel 6: Levering
1.

Levering zal steeds gebeuren na betaling van het bedrag die de koper geselecteerd
heeft. De koper krijgt dit via email naar het opgegeven e-mailadres van de koper.

Artikel 7: Teruggave
1.

Op de steunbon is er geen mogelijkheid op teruggave van contanten.

Artikel 8: Geldigheid steunbon
1.
2.

De steunbon kan enkel gebruikt worden vanaf er drie maanden verstreken zijn op
aankoopdatum.
Indien de geldigheidsperiode van start gaat is dit nog zes maanden geldig.

Artikel 9: Overdracht van rechten
1.

Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen
zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze
bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in
artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 10: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1.
2.
3.

Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing.
De Nederlandse rechter in het arrondissement waar C.G.M. is gevestigd is
exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen,
tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze
algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven
de overige bepalingen onverminderd van kracht.

