Algemene Verkoopvoorwaarden E-Shop
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Definities
In deze Algemene Verkoopvoorwaarden E-Shop wordt verstaan onder:
Broadcast Partners: de onderneming onder de handelsnaam Broadcast Technology BV,
gevestigd te Terneuzen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer 75484560;
Website: de Broadcast Partners website met URL: http://www.broadcastpartners.nl,
www.aeronstudio.nl, of een verwijzing vanaf een ander domein geregistreerd door Broadcast
Partners.
Opdrachtgever: een ieder (al dan niet rechtspersoon) die opdrachten verstrekt tot plaatsen van
bestellingen op de website van een beschreven product of dienst. Een opdrachtgever is
hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen voortvloeiende uit enige overeenkomst met
Broadcast Partners.
Bestelling: de opdracht aan Broadcast Partners tot het leveren van goederen en/of diensten
tegen de overeengekomen tariefsstelling, indien en voor zover de opdrachtgever heeft voldaan
aan de betalingsverplichting.
Leveringsvoorwaarden: leveringsvoorwaarden zoals als gedeponeerd en geregistreerd ter
Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Middelburg onder nr. 93/1980.
Algemene Verkoopvoorwaarden E-Shop: alle bepalingen zoals in dit document opgesteld.
Toepasselijkheid
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Broadcast Technology BV (hierna:
Broadcast Partners) zijn de leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze leveringsvoorwaarden
worden op uw verzoek uitsluitend in elektronische vorm ter beschikking gesteld en zijn tevens
via Internet te raadplegen, zie: http://www.broadcastpartners.nl/leveringsvoorwaarden.pdf.
Daar waar er strijdigheid bestaat tussen de leveringsvoorwaarden en deze Algemene
Verkoopvoorwaarden E-Shop (hierna: Voorwaarden E-Shop), prevaleren de Voorwaarden EShop.
Van het in deze Voorwaarden E-Shop bepaalde kan door Broadcast Partners alleen schriftelijk
worden afgeweken (waaronder via e-mail), in welk geval de overige bepalingen onverkort van
kracht blijven. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met
betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
Broadcast Partners heeft het recht haar leveringsvoorwaarden en deze Voorwaarden E-Shop,
alsmede de inhoud van de website te wijzigen.
Indien één of meerdere bepalingen van de Voorwaarden E-Shop nietig of vernietigbaar zijn,
laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
Aanbieding / overeenkomsten
Alle aanbiedingen van Broadcast Partners, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is bepaald,
zijn vrijblijvend en Broadcast Partners 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 4.5.
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Broadcast
Partners. Een bestelling zal pas worden geaccepteerd nadat de betaling van het volledige
bedrag is voldaan. Broadcast Partners is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde
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voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt
Broadcast Partners dit mee binnen acht (8) werkdagen na ontvangst van de betaling.
Prijzen en betalingen
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, exclusief BTW
en exclusief administratie- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij
anders vermeld of schriftelijk overeengekomen (zie ook artikel 5).
Betaling dient zonder korting of compensatie uitsluitend te geschieden per vooruitbetaling,
tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
Betaling kan geschieden per creditcard of per bank.
Indien u met enige betaling geheel of gedeeltelijk in gebreke bent, is Broadcast Partners
gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende
overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
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 acht (8) werkdagen na mededeling van de prijsverhoging
door Broadcast Partners.
Alle vertoonde prijzen van Orban producten gelden voor de Benelux.
Internationale transacties
Levering van goederen en/of diensten buiten Nederland tegen het 0% tarief is mogelijk indien
u gevestigd bent als ondernemer in de aangesloten landen (anders dan Nederland) van de
Europese Unie. Het betreft hier een Intra-Communautaire Transactie (hierna: ICT). U vermeld
uw BTW-nummer en de naam- en adresgegevens zoals u bekend bent bij u eigen
belastingdienst. Indien dit na verificatie juist blijkt te zijn wordt u geen bedrag aan BTW
berekend, of krijgt u het reeds betaalde BTW bedrag teruggestort. Indien de gegevens afwijken
wordt uw bestelling aangehouden en kunt u alsnog de juiste gegevens aanleveren ofwel de
BTW bijbetalen. Uw goederen worden afgeleverd op het opgegeven adres, dat zich buiten
Nederland dient te bevinden.
Levering van goederen en/of diensten buiten de Europese Unie tegen 0% tarief is mogelijk
indien u als ondernemer of particulier buiten het BTW-gebied van de EU bent gevestigd. Er
wordt geen BTW berekend als de goederen buiten de EU worden afgeleverd en betaling
plaatsvindt van buiten de EU.
Levering & annulering
De door Broadcast Partners 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.
De levering van de producten en/of diensten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de
producten gereed zijn voor verzending aan u.
Indien de bestelling door Broadcast Partners wordt geannuleerd, omdat niet of niet volledig
aan de betalingsverplichting is voldaan (zie ook bepalingen 4 en 5), zal Broadcast Partners het
reeds betaalde bedrag terugstorten naar de klant. Broadcast Partners is gerechtigd gemaakte
kosten (zoals transactiekosten bij bank of credit card maatschappij en overige administratieve
kosten) in mindering te brengen op het uitstaande bedrag.
Indien Broadcast Partners niet in staat is om de bestelling geheel of gedeeltelijk uit te voeren
(bijvoorbeeld omdat het bestelde product niet meer leverbaar is), zal zij het evenredige deel
van het vooruitbetaalde bedrag terugstorten naar de klant. In dat geval komen de gemaakte
kosten (zoals transactiekosten bij bank of credit card maatschappij en overige administratieve
kosten) voor rekening van Broadcast Partners.
Eigendomsvoorbehoud
De geleverde producten en/of diensten blijven eigendom van Broadcast Partners, ook indien
zij zijn verwerkt of in andere goederen opgenomen, totdat u al hetgeen u op grond van enige
overeenkomst aan Broadcast Partners verschuldigd bent, onherroepelijk heeft voldaan, tenzij
anders schriftelijk bepaald of overeengekomen. Voor de betaling is de koper derhalve niet

bevoegd de goederen aan derden te verpanden of in eigendom, al dan niet fiduciair, over te
dragen. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de verzending op u
over.
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Geheimhouding
Broadcast Partners verplicht zich tot geheimhouding met betrekking tot de informatie inzake
de transacties welke voor Opdrachtgever worden verwerkt.
Broadcast Partners heeft het recht informatie inzake transacties aan derden te verstrekken
indien zij op grond van wettelijke bepaling hiertoe verplicht is of wordt.
De vastgelegde gegevens leveren tussen Opdrachtgever en Broadcast Partners volledig bewijs
van de gedane verrichtingen, zolang daartegen geen tegenbewijs is geleverd.
Intellectuele en industriële eigendomsrechten
U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Broadcast
Partners geleverde producten en/of diensten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
Broadcast Partners garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op
enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
Reclames en aansprakelijkheid
U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst
beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Broadcast Partners daarvan zo spoedig
mogelijk en in ieder geval binnen acht (8) dagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd
kennis te geven.
Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft
Broadcast Partners de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te
vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product
onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor risico en vracht voor retourzendingen
voor rekening van de Opdrachtgever komen.
Broadcast Partners is gerechtigd bij creditering na controle op het factuurbedrag in mindering
te brengen de door de verkoper geschatte schade aan de goederen, alsmede het door haar vast
te stellen bedrag terzake administratiekosten, onvoldane vrachtkosten en de kosten van
retournering aan de betreffende leverancier van Broadcast Partners.
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Bestellingen/communicatie
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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 Broadcast Partners, dan wel tussen Broadcast Partners en derden,
voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Broadcast Partners, is Broadcast
Partners niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld
van Broadcast Partners.
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Overmacht

12.1

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Broadcast Partners in geval van
overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan
wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk
mee te delen en zulks zonder dat Broadcast Partners gehouden is tot enige schadevergoeding.
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Broadcast Partners kan
worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet,
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
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Diversen

13.1

Indien u aan Broadcast Partners schriftelijk opgave doet van een adres, is Broadcast Partners
gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Broadcast Partners
schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden
gezonden.
Wanneer door Broadcast Partners gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend
afwijkingen van deze Voorwaarden E-Shop zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog
directe en strikte naleving van deze Voorwaarden E-Shop te eisen. U kunt nimmer enig recht
doen laten gelden op grond van het feit dat Broadcast Partners deze Voorwaarden soepel
toepast.
Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden E-Shop of enige andere
overeenkomst met Broadcast Partners in strijd mochten zijn met enig toepasselijk
rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden
vervangen door een door Broadcast Partners vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare
vergelijkbare bepaling.
Broadcast Partners is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken
van derden.
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Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze
Voorwaarden E-Shop van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden
E-Shop, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe
bevoegde rechter in Nederland, bij de rechtbank Amsterdam.
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