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Definities
Onder 'verkoper' wordt verstaan: PDA Technologies Center V.O.F (PDA Techcenter), Mobile Technologies Center V.O.F
(Mobile Techcenter) te Zaltbommel, hierna te noemen verkoper.
Onder 'koper' dan wel 'opdrachtgever' wordt verstaan degene die de overeenkomst is aangegaan, mondeling dan wel
schriftelijk, en/of in wiens opdracht is gehandeld. Onder 'goederen' wordt verstaan: de goederen, materialen en/of
overige zaken, inbegrepen zakelijke diensten, services, trainingen en opleidingen (i.c. abstracte goederen) die op
grond van de koopovereenkomst geleverd, verleend dan wel verzorgd worden. Onder ‘zekerheidsstelling' wordt
verstaan dat het gerepareerde artikel of goed, in bewaarde verzekering wordt gesteld, totdat openstaande
vordering(en) op koper zijn voldaan.
Artikel 1. ALLE AFSPRAKEN OP SCHRIFT
Wij streven er naar onze afspraken over de prijs, eigenschappen van het te leveren product, levertijd, tijdstip van
betaling e.d. zoveel mogelijk schriftelijk vast te leggen. Ook aanvullende afspraken (bijvoorbeeld over hard- en
software die bij een pc/notebook extra bij een standaardconfiguratie of in afwijking van een standaardconfiguratie
wordt geleverd) worden schriftelijk vastgelegd.
Afspraken m.b.t. reparaties worden eveneens schriftelijk vastgelegd.
Artikel 2. HET AANBOD
1.

Als voor ons aanbod (en de prijs daarvan) een beperkte geldigheidsduur geldt of hieraan voorwaarden zijn
verbonden, dan wordt dit bij het aanbod vermeld.

2.

Het aanbod met betrekking tot producten geldt zolang de voorraad strekt.

3.

Wij zullen de aangeboden producten/diensten zodanig omschrijven dat u als consument een goede
beoordeling
kunt maken. De bij het aanbod geplaatste afbeeldingen zijn waarheidsgetrouw; als dit niet mogelijk is, dan
zullen wij dat vermelden.

4.

Indien er sprake is van 'digitale producten', wordt bij het aanbod vermeld of er sprake is van beveiligde
producten.

5.

Voor zover als mogelijk en indien van toepassing vermelden wij bij het aanbod voor welke hardware dan wel
software de aangeboden producten/diensten (zoals software) geschikt zijn.

Artikel 3. DE PRIJS
1.

Onze prijzen zijn inclusief btw, exclusief bijkomende kosten zoals verzend- en afleveringskosten en heffingen
zoals verwijderingsbijdrage of kopieerheffing. Deze zullen overigens tijdig, voor het sluiten van de
overeenkomst worden vermeld.

2.

Gedurende de periode dat het aanbod geldt, worden de prijzen van de aangeboden producten/diensten niet
verhoogd, behalve als deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen (hieronder valt bijvoorbeeld de
verhoging van het btw-tarief).

3.

Gaat het om een prijsverhoging vanaf 3 maanden nadat wij met u de overeenkomst hebben gesloten, dan
kunt u deze overeenkomst opzeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

4.

Een uitzondering geldt voor prijzen die te maken hebben met schommelingen op de financiële markt waarop
wij geen invloed hebben. In dat geval kunnen wij variabele prijzen aanbieden, maar wanneer dat het geval is
zullen we bij het aanbod vermelden dat het gaat om richtprijzen die gebonden zijn aan de schommelingen op
de financiële markt.

Artikel 4. BETALING
Wij bieden diverse betaalmethoden aan, die van tijd tot tijd kunnen verschillen. Bij betaling ontvangt u van ons een
factuur.
Net als u hebben wij onze betalingsverplichtingen. Indien u uw betaling uitstelt zijn daar voor ons kosten aan
verbonden. Als dit wettelijk is toegestaan kunnen wij u de schade die wij daardoor lijden (renteverlies en redelijke
kosten om alsnog het openstaande bedrag te innen) in rekening brengen. Zie hiervoor de aanvullende voorwaarden.
Artikel 5. LEVERING EN UITVOERING
1.

Wij streven er uiteraard naar altijd uiterlijk op het afgesproken tijdstip te leveren. Dit gebeurt zo snel
mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen, tenzij een kortere of langere leveringstermijn is afgesproken. Mocht
er toch te laat worden geleverd, en er is geen sprake van overmacht, dan heeft u als koper - wanneer is
afgesproken dat u tegelijk bij levering zou betalen - het recht de betaling uit te stellen tot er wel is geleverd.
Als u dat wilt kunt u bij te late levering de koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, behalve
wanneer de ernst van de overschrijding van de leveringstermijn dit niet rechtvaardigt.

2.

Levering gebeurt op het adres dat u aan ons heeft doorgegeven. Als de bezorging is vertraagd, of als een
bestelling of dienst niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan zo spoedig mogelijk
bericht. De uiterste termijn hiervoor is 30 dagen nadat u de (koop)overeenkomst heeft gesloten. Na deze
termijn heeft u het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele
schadevergoeding.

3.

Na ontbinding zullen wij het bedrag dat u heeft betaald zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen
na ontbinding, terugbetalen.

4.

Als de levering van een apart besteld product onmogelijk blijkt te zijn, doen wij ons best om u een
vervangend artikel te leveren. Uiterlijk bij de bezorging zal dit op duidelijke en begrijpelijke wijze worden
gemeld. Gaat het om een koop op afstand (zie artikel 10), dan kunt u alsnog gebruik maken van uw
herroepingsrecht. De kosten van retourzending zijn in dat geval voor onze rekening.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan u of
aan een door u aangewezen derde, bij ons, tenzij u zelf voor een aflevermethode heeft gekozen die wij niet
standaard aanbieden.

Artikel 6. GARANTIE
Voor al onze nieuwe producten geldt minimaal een volledige garantie van één jaar. Uitgezonderd hiervan zijn accu's,
waarvoor een andere garantietermijn kan gelden.
Het kan zijn dat fabrikanten of importeurs van producten of bepaalde onderdelen (zoals de hard disk) een eigen
garantie bieden.
Ook in het geval u een beroep op zo'n garantie wilt doen, kunt u bij ons terecht. Als verkoper blijven wij dus te allen
tijde uw aanspreekpunt.
Let op!
Wij maken u er op attent dat rechten op de garantie kunnen worden verspeeld wanneer u zelf veranderingen
aanbrengt op de geleverde producten (zowel hard- als software).
Artikel 7. CONFORMITEIT
Wij staan er voor in dat onze producten en diensten voldoen aan de (koop)overeenkomst, de in ons aanbod vermelde
specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming
van de (koop)overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften. Eventuele garanties, als
bedoeld in artikel 6, doen geen afbreuk aan het in dit artikel bedoelde recht.
Artikel 8. PRIVACYREGELING
Wij hechten veel waarde aan een duidelijk en transparant privacybeleid en hiervoor gelden dan ook de volgende
regels:
alleen die persoonsgegevens worden verzameld die noodzakelijk zijn om onze dienstverlening aan de klant te
onderhouden en te verbeteren;
uw persoonsgegevens worden met inachtneming van de geldende privacywetgeving verwerkt, opgeslagen en beheerd;
alle overige gegevens die onze medewerkers onder ogen komen, worden strikt vertrouwelijk behandeld (documenten,
e-mails etc). Uitzonderingen zijn die gevallen waarbij de wet ons noodzaakt gegevens door te geven aan bevoegde
autoriteiten.

Als consument heeft u recht op inzage van uw persoonsgegevens. Deze gegevens sturen wij u uiterlijk twee weken na
uw verzoek om inzage toe. Op uw verzoek zullen wij uw gegevens aanpassen of verwijderen indien dit noodzakelijk is
en er geen wettelijke bepaling bestaat waarbij geëist wordt dat de gegevens moeten worden bewaard.
In onze privacyverklaring geven we aan welke gegevens wij van u ontvangen en op welke manier en waarom we deze
gegevens verzamelen.
Artikel 9. EIGENDOMSVOORBEHOUD
Wij behouden de eigendom voor zolang de koop niet volledig is betaald. Op onze reparatieopdrachten geven wij een zo
duidelijk mogelijke omschrijving van de door u voor reparatie aangeboden artikelen, zodat uw eigendomsrechten niet
in het geding zijn als het reparatiebedrijf failliet gaat terwijl uw artikelen daar net op dat moment zijn.
Artikel 10. KOOP OP AFSTAND
Bij een zogenaamde overeenkomst op afstand, gewoonlijk koop op afstand genoemd (bijvoorbeeld een bestelling bij
een webwinkel), gelden er speciale aanvullende regels die we apart in dit artikel hebben opgenomen.
Er wordt van een koop op afstand gesproken wanneer het gaat om een koopovereenkomst waarbij er geen direct
contact is tussen verkoper en consument. Populair gezegd: zonder dat beiden zich in dezelfde ruimte bevinden. Dat
geldt daarom niet alleen voor aankopen via internet (webwinkels), maar ook telefonische of schriftelijke bestellingen
vallen bij ons onder het begrip koop op afstand.
Het belangrijkste onderdeel bij een koop op afstand is dat de consument hierbij een bedenktijd van 14 dagen,
(ingaand op de dag na levering,) heeft om van de koop af te zien. Binnen die tijd kan hij gebruik maken van zijn
herroepingsrecht, het recht om de koop te ontbinden.
Artikel 10a. INFORMATIE
De informatie die u voorafgaand aan de koop krijgt, is zodanig dat u het aanbod goed kunt beoordelen, bijvoorbeeld
door afbeeldingen die een waarheidsgetrouwe weergave zijn van de producten. De informatie is duidelijk en
begrijpelijk en ook snel en gemakkelijk (tijdig voor het sluiten van de overeenkomst) vindbaar op onze website.
Daarnaast krijgt u duidelijke informatie over uw rechten en verplichtingen, zoals:
- de totaal te betalen prijs, inclusief alle bijkomende kosten (deze worden ook apart vermeld), waaronder bijvoorbeeld
een eventuele thuiskopieheffing of afleveringskosten;
- de manier waarop de overeenkomst tot stand komt;
- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht, hoe u gebruik maakt van het herroepingsrecht, het
modelformulier voor herroeping, maar ook wie welke kosten draagt als er gebruik wordt gemaakt van het
herroepingsrecht;
- de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
- de termijn dat de prijs of de mogelijkheid om het aanbod te aanvaarden geldt;
- de tarieven die u moet betalen als u contact met ons wilt opnemen, wanneer dit anders is dan het basistarief. Indien
u reeds klant bent en contact zoekt over de gesloten overeenkomst zal het tarief nooit hoger zijn dan het basistarief;
- inzage in de gegevens die wij over u hebben opgeslagen;
- de minimale duur van de overeenkomst op afstand als het gaat om een doorlopende of periodieke aflevering van
producten of diensten. Daarnaast worden de totale prijs en de totale kosten per factureringsperiode vermeld. Als voor
een dergelijke overeenkomst een vast tarief geldt, bevat de totale prijs ook de totale maandelijkse kosten.
Daarnaast krijgt u de volgende informatie:
a. ons bezoekadres, waar een klacht kan worden ingediend;
b. de manier waarop u van uw herroepingsrecht gebruik kunt maken; c. informatie over bestaande service na aankoop
en garanties;
d. de hiervoor in 10a en onder Identiteit vermelde gegevens;
e. de voorwaarden voor opzegging van de overeenkomst.
Ook voor deze informatie geldt dat deze duidelijk en begrijpelijk is en snel en makkelijk vindbaar op onze website
voordat de overeenkomst wordt gesloten
Na sluiten van de overeenkomst, maar uiterlijk bij levering van het product of de dienst krijgt u als koper alle in 10a
genoemde informatie en wel zodanig dat deze door u makkelijk kan worden opgeslagen op een, zoals dat wettelijk
heet, duurzame gegevensdrager. Een duurzame gegevensdrager is een middel waardoor informatie zodanig wordt
bewaard dat u deze later nog eens kunt lezen, zoals een cd, pdf-bestand of een document dat kan worden afgedrukt.
Een e-mail wordt ook als duurzame gegevensdrager gezien. Als u de informatie al op deze manier heeft gekregen voor
het sluiten van de overeenkomst is dit voldoende en hoeft de informatie niet nogmaals te worden verstrekt.
Artikel 10b. TOTSTANDKOMING, BEVESTIGING en BEVEILIGING
Een overeenkomst komt tot stand op het moment van aanbod en aanvaarding. (Daarmee wordt bedoeld dat de ene
partij iets voor een bepaalde prijs aanbiedt ("deze laptop kost € 350,00") en de ander daar ja tegen zegt.)
Een bestelling wordt geplaatst (het aanbod wordt aanvaard) als u het bestelproces doorloopt en uiteindelijk door de

definitieve bestelknop te activeren de bestelling plaatst. Zodra u een bestelling heeft geplaatst, krijgt u van ons een
bevestiging. Dit kan per e-mail, sms of op een andere manier zijn. Zolang dit niet is gebeurd, kunt u nog afzien van de
koop door de overeenkomst te ontbinden.
Als u via internet bestelt, zorgen wij voor beveiliging van de uitgewisselde data en voor een veilige webomgeving.
Artikel 10c. BEDENKTIJD BIJ LEVERING VAN PRODUCTEN (HERROEPINGSRECHT)
1. Bij de aankoop van producten heeft u als consument een bedenktijd van 14 dagen. De bedenktijd gaat in de dag
nadat u het product heeft ontvangen of dat dit namens u is gedaan.
Of:
- als u in één bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, het
laatste product uit die bestelling heeft ontvangen
- als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop u, of een door u
aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
- bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode, zoals iedere maand
een tijdschrift: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen. Gedurende die
periode heeft u de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden zonder dat u hiervoor een reden hoeft op te geven. U
kunt hiervoor het modelformulier voor herroeping gebruiken of ons op een andere duidelijke manier laten weten de
overeenkomst te ontbinden. Indien de mededeling online gebeurt, bevestigen wij de ontvangst daarvan. Binnen 14
dagen na de herroeping moet u de producten terugzenden. Dit wordt het herroepingsrecht genoemd.
2.

Tijdens de bedenktijd behoort u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Daaronder wordt
verstaan dat u het product slechts in die mate uitpakt of gebruikt voor zover dat nodig is om te kunnen
beoordelen of u het wilt behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, behoort u het product
met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking naar
ons terug te sturen. Wij geven u duidelijke informatie hoe u dit kunt doen.

3.

U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering die het gevolg is van een manier van omgaan met het
product die verder gaat dan toegestaan in lid 2. Wij zijn gerechtigd de waardevermindering te verrekenen
met het door u terug te ontvangen bedrag.

4.

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, hoeft u hoogstens de kosten van terugzending te betalen.
Indien dit niet per gewone post mogelijk is, zullen wij voor u een inschatting van de kosten maken. Als wij de
retourkosten voor onze rekening nemen zullen wij dat duidelijk vermelden.

5.

Alle overige kosten die u al heeft betaald, zullen wij u zo spoedig mogelijk, in ieder geval uiterlijk binnen 14
dagen na de herroeping terugbetalen. Wij zijn gerechtigd te wachten met terugbetaling totdat wij de
producten hebben ontvangen of totdat u heeft aangetoond de producten te hebben geretourneerd.

6.

Als u heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeven
wij de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10d. BEDENKTIJD BIJ LEVERING VAN DIENSTEN EN DIGITALE PRODUCTEN
1.

Bij levering van diensten en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële
drager is geleverd, heeft u als consument een bedenktijd van 14 dagen. De bedenktijd gaat in op de dag dat
de overeenkomst wordt aangegaan. Gedurende die periode heeft u de mogelijkheid de overeenkomst te
ontbinden zonder dat u hiervoor een reden hoeft op te geven. Dit wordt het herroepingsrecht genoemd.

2.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, geven wij u bij ons aanbod, of uiterlijk bij de levering,
duidelijke informatie hoe u dit onder meer kunt doen. U kunt hiervoor het modelformulier voor herroeping
gebruiken ons op een andere duidelijke manier laten weten de overeenkomst te ontbinden. Indien de
mededeling online gebeurt, bevestigen wij de ontvangst daarvan.

3.

Indien u de levering van een dienst herroept na ons eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht al tijdens de
bedenktijd, mogen wij het bedrag in rekening brengen dat evenredig is aan dat gedeelte van de
overeenkomst dat door ons al is nagekomen/geleverd.

Artikel 10e. UITSLUITING HERROEPINGSRECHT
Soms geldt er geen herroepingsrecht voor u als consument, maar dat moet door ons dan wel duidelijk en voordat de
overeenkomst wordt gesloten, worden vermeld. Het betreft dan onder andere:
a.

Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop wij
geen invloed hebben en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.

b.

Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Producten gekocht op een internetveiling
vallen hier in beginsel niet onder. Daarvoor geldt wel het herroepingsrecht.

c.

Geleverde diensten, maar alleen als:
- de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van u; en
- u heeft verklaard dat u uw herroepingsrecht verliest nadat wij de overeenkomst volledig hebben uitgevoerd
binnen de bedenktijd.

d.

Producten die op basis van uw specificaties zijn gemaakt, die niet geprefabriceerd zijn en die worden
vervaardigd op basis van uw individuele keuze of beslissing, of die duidelijk voor een specifieke persoon
bestemd zijn;

e.

Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben.

f.

Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te
worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

g.

Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

h.

Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is
verbroken.

i.

Losse kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop.

j.

De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
-de uitvoering is begonnen met uw uitdrukkelijke voorafgaande instemming; en -u heeft verklaard dat u
hiermee uw herroepingsrecht verliest

Artikel 10f. BETALING
Bij iedere consumentenkoop geldt dat in algemene voorwaarden nooit een vooruitbetaling van meer dan 50% mag
worden gevraagd en dat, voor zover er niet iets anders is afgesproken, de koper (de rest van) de koopsom betaalt bij
of na bezorging van de bestelling. Volledige vooruitbetaling mag als betaalmethode aangeboden worden, mits er maar
een andere mogelijkheid bestaat waarbij u (minimaal 50%) bij of na levering kunt betalen.
Artikel 10g. ANNULERING
Een bestelling kan kosteloos worden geannuleerd als deze nog niet is verzonden, behalve als het gaat om producten
en/of diensten die uitgezonderd zijn van het herroepingsrecht.
Artikel 11. KLACHTEN EN KLACHTENTERMIJN
Omdat wij onze klanten een optimale service willen verlenen, vinden wij het belangrijk van u te horen als u klachten
heeft over onze dienstverlening. Doe dit – mede om eventuele schade te beperken – zo snel mogelijk. Volgens de wet
is een klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit binnen twee maanden na ontdekking gebeurt. Dit geldt ook in het geval
dat het gekochte product niet de eigenschappen heeft die u op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten.
Het is in uw belang om uw klachten schriftelijk kenbaar te maken.
Als u een klacht bij ons indient, zal die uiterlijk binnen 14 dagen worden beantwoord. Hebben wij daarvoor meer tijd
nodig, dan laten wij u binnen 14 dagen weten wanneer u antwoord kunt verwachten.
Artikel 12. GESCHILLEN
1. Op de overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
ICTWaarborg biedt een bemiddelingsmogelijkheid waarvan consumenten gebruik kunnen maken door het
bemiddelingsformulier op www.ictwaarborg.nl in te vullen. Als voorwaarden geldt onder meer dat:
het probleem is besproken met de betrokken ICTWaarborg-deelnemer en de klachtenprocedure van het bedrijf is
doorlopen;
het moet gaan om een ICT-product of -dienst die valt onder de kenmerkende ICT-activiteiten van de ICTWaarborgvakgroep(en) waarvoor de deelnemer was aangesloten op het moment dat het probleem ontstond; het bedrijf is
gecertificeerd deelnemer op het moment dat u uw bemiddelingsaanvraag indient;
er is geen andere partij is ingeschakeld om tot een oplossing te komen. De volledige voorwaarden vindt u op
www.ictwaarborg.nl.

2. Indien er sprake is van een koop op afstand, als bedoeld in artikel 10, kunt u ook een klacht indienen/het geschil
aanhangig maken via het Europese online platform (ODR) voor geschilbeslechting. U vindt dit platform via http://
ec.europa.eu/consumers/odr/.
Artikel 13. AANVULLENDE BEPALINGEN
Aanvulling op de voorwaarden: PERSOONLIJKE DATA OP INFORMATIEDRAGERS
Informatie op apparatuur:
Mobile Techcenter verklaart dat alle informatie aanwezig op apparatuur die ter reparatie wordt aangeboden door ons
met zorg wordt behandeld, en nimmer het pand verlaat.
De technici, die werkzaam zijn aan de apparatuur, hebben geheimhoudingsplicht met betrekking tot alle informatie die
zij al dan niet onder ogen krijgen. Uitgesloten van deze bepaling is informatie, of afbeeldingen die in strijd zijn met de
wet.
Backups worden uitsluiten op verzoek, of in overleg met de klant gemaakt, en uiterlijk 30 dagen bewaard, tenzij de
klant verzoekt de backup eerder te verwijderen.
Voor wat betreft apparatuur die Mobile Techcenter inkoopt, inruilt of inneemt, geldt het volgende:
Magnetische opslagmedia:
Magnetische media zoals floppy's, harddisks, tapes, etcetera worden professioneel vernietigd, en dus nimmer
hergebruikt. Vernietiging van magnetische media is goedkoper dan softwarematig wipen, en uiteraard zeer
betrouwbaar.
Flash-geheugen opslagmedia:
Goed werkende Flashdrives (bijvoorbeeld smartphones, tablets, e-readers, memory sticks, SD-kaartjes etcetera)
worden door ons zorgvuldig ontdoen alle data, en vervolgens overschreven met een AA patroon, en daarna met een 55
patroon.
Defecte Flashdrives (bijvoorbeeld smartphones, tablets, e-readers, memory sticks, SD-kaartjes etcetera) worden door
ons zorgvuldig mechanisch vernietigd op zulks een wijze, dat eventuele aanwezige data nimmer teruggehaald kan
worden.
Bovenstaande geeft de opdrachtgever zekerheid over zijn of haar gegevens. Mobile Techcenter staat er garant voor dat
zij zorgvuldig omgaat met de al-dat-niet privacy gevoelige informatie op de informatiedragers, en dat zij zorgvuldig
zorgdraagt voor de vernietiging van persoonlijke data, en gegevens.

Aanvulling op artikel 9: BETALINGEN
a. Alle betalingen zullen moeten geschieden:
1. bij aflevering;
2. voor goederen - bestemd om door verkoper bedrijfsvaardig te worden opgeleverd - na de bedrijfsvaardige
opstelling;
3. voor diensten: na voltooiing van de dienstverrichting,
tenzij m.b.t. sub 9.a.1, 9.a.2 en 9.a.3 anders is overeengekomen.
b. Alle betalingen moeten zonder aftrek of schuldvergelijking geschieden ten kantore van verkoper of op een door
verkoper aan te wijzen bank- of girorekening.
c. Indien de koper niet binnen 30 dagen betaald heeft, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Verkoper
hanteert in deze het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (Burgerlijk wetboek 27 maart 2012)
van ten minste € 40.- Exclusief de wettelijk verschuldigde BTW per vordering. In geval van zekerheidsstelling volgt het
vervallen van het eigendomsrecht (zie artikel 9 lid f)
d. Geen betaling kan worden opgeschort, zulks ook niet indien de koper meent enig recht van reclame te hebben.
Indien na aankomst der goederen de montage door enigerlei andere oorzaak dan nalatigheid van de verkoper wordt
uitgesteld of vertraagd, zal de bedrijfsvaardige opstelling worden geacht uiterlijk twee maanden na de aflevering te
hebben plaatsgevonden
e. Apparaten die ter reparatie zijn aangeboden, en waarvoor reparatiekosten verschuldigd zijn worden geretourneerd
als de verschuldigde
reparatiekosten zijn voldaan. De koper ontvangt na de reparatie per email een link naar een factuur in PDF-formaat.
De factuur dient binnen de gestelde termijn geheel te zijn voldaan, waarna het gerepareerde artikel per kerende post
wordt geretourneerd. Als de factuur niet of slechts gedeeltelijk is voldaan, blijft het gerepareerde artikel bij wijze van
onderpand op de werkplaats van verkoper totdat de factuur in zijn geheel is voldaan. Met nadruk stellen wij hier vast
dat er geen sprake is van eigendomsoverdracht naar verkoper, doch alleen een zekerheidstelling.
f. Als de verschuldigde reparatie kosten niet of niet geheel worden voldaan, en het al dan niet gerepareerde goed

bevind zich nog op de werkplaats van verkoper, vervalt het eigendomsrecht alsmede de reparatieopdracht aan het
gerepareerde artikel 90 dagen na factuurdatum. Het gerepareerde artikel wordt na deze periode verbeurd verklaard,
en in de voorraad van verkoper opgenomen, de factuur wordt als oninbaar geboekt, en de overeenkomst wordt als
ontbonden beschouwd.
Aanvulling op artikel 6: GARANTIE
1. Voor al onze nieuwe producten geldt minimaal een volledige garantie van één jaar. Uitgezonderd hiervan zijn accu's,
waarvoor een andere garantietermijn kan gelden. Het kan zijn dat fabrikanten of importeurs van producten of
bepaalde onderdelen (zoals de hard disk) een eigen garantie bieden. Ook in het geval u een beroep op zo'n garantie
wilt doen, kunt u bij ons terecht. Als verkoper blijven wij dus te allen tijde uw aanspreekpunt. Een garantie zal geen
afbreuk doen aan uw wettelijke rechten.
2. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat verkoper in zowel voor de
deugdelijkheid van de door hem geleverde goederen als voor de kwaliteit van het daarvoor door hem geleverde en
gebruikte materiaal en/of geleverde diensten, doch uitsluitend in dier voege dat alle gebreken aan de geleverde
goederen, waarvan de koper bewijst dat zij binnen de overeengekomen termijn zijn ontstaan, uitsluitend of
overwegend als direct gevolg van de ontworpen constructie, gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal door
verkoper kosteloos zullen worden hersteld. Bij stilzwijgen van de overeenkomst daaromtrent zullen door verkoper
geleverde goederen of diensten waaraan gebreken kleven, kosteloos hersteld, vervangen c.q. opnieuw verricht worden
wanneer het gebrek zich heeft voorgedaan binnen 6 maanden na aflevering van het goed, voltooiing van de diensten,
of, wanneer goederen door de verkoper in bedrijf dienen te worden gesteld, na bedrijfsvaardige opstelling daarvan,
met inachtneming van artikel 5.
3. De garantieverplichting van verkoper vervalt indien de koper of door koper ingeschakelde derde(n) op enigerlei
wijze wijziging(en), modificaties en/of reparaties aan het geleverde verricht of door derden laat verrichten, indien het
geleverde voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden wordt aangewend of indien, naar het oordeel van verkoper, het
geleverde op onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden. De garantieverplichting van verkoper vervalt ook
indien de koper of derden (garantie- en onderhouden)zegels, aangebracht door verkoper, verbreekt.
4. De garantie op de door de verkoper geleverde goederen vervalt indien de apparatuur niet aangesloten is op de voor
deze apparatuur bedoelde voorgeschreven aansluitingen en randaarde-wandcontactdozen, alsmede de netspanning op
deze aansluitingen de normale normen en voorschriften te buiten gaat, daarbij inbegrepen net- of
boordspanningsuitval en net- of boordspanningsverschillen, blikseminslag, etc.
5. Indien verkoper ter voldoening van zijn garantieverplichting nieuwe apparatuur, onderdelen of diensten levert,
zullen op deze apparatuur, onderdelen en/of diensten alle bepalingen van deze handelsvoorwaarden van toepassing
zijn.
6. Niet-nakoming van hetgeen omtrent de betaling is overeengekomen en voorts iedere niet-nakoming door de koper
van zijn verplichtingen ontheft verkoper van zijn verplichtingen, bedoeld in dit artikel alsmede van alle andere
verplichtingen. Voldoening aan zijn garantieverplichtingen door verkoper geldt als enige en algehele schadevergoeding.
De koper is tot een andere vordering tot schadevergoeding, waaronder ook een vordering tot ontbinding der
overeenkomst, niet gerechtvaardigd.
Aanvulling op artikel 12: GESCHILLEN
Omdat wij onze klanten een optimale service willen verlenen, vinden wij het belangrijk van u te horen als u klachten
heeft over onze dienstverlening. Doe dit – mede om eventuele schade te beperken – zo snel mogelijk. Volgens de wet
is een klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit binnen twee maanden na ontdekking gebeurt. Dit geldt ook in het geval
dat het gekochte product niet de eigenschappen heeft die u op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten.
Het is in uw belang om uw klachten schriftelijk kenbaar te maken.
Als u een klacht bij ons indient, zal die uiterlijk binnen 7 dagen worden beantwoord. Hebben wij daarvoor meer tijd
nodig, dan laten wij u binnen 7 dagen weten wanneer u antwoord kunt verwachten.
Alle geschillen, waaronder begrepen die geschillen welke slecht door één partij als zodanig worden beschouwd, welke
tussen verkoper en koper mochten ontstaan naar aanleiding van een door verkoper met koper afgesloten
overeenkomst of nadere overeenkomsten, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter, tenzij partijen
overeenkomen dat het geschil op andere wijze zal worden geslecht. Indien de koper een geschil aanwezig acht en dit
aanhangig wil maken zal hij zulks aan verkoper schriftelijk en met een omschrijving van het geschil kenbaar moeten
maken, in welk geval verkoper binnen veertien dagen daarna de koper schriftelijk zal antwoorden.
ICTWaarborg biedt een bemiddelingsmogelijkheid waarvan consumenten gebruik kunnen maken door het
bemiddelingsformulier op www.ictwaarborg.nl in te vullen. Als voorwaarden geldt onder meer dat:
1. het probleem is besproken met de betrokken ICTWaarborg-deelnemer en de klachtenprocedure van het bedrijf is
doorlopen;
2. het moet gaan om een ICT-product of -dienst die valt onder de kenmerkende ICT-activiteiten van de ICTWaarborgvakgroep(en) waarvoor de deelnemer was aangesloten op het moment dat het probleem ontstond;
3. het bedrijf is gecertificeerd deelnemer op het moment dat u uw bemiddelingsaanvraag indient;
4. er is geen andere partij is ingeschakeld om tot een oplossing te komen.
TOEPASSELIJK RECHT
Op de door verkoper af te sluiten overeenkomsten, met toepassing van deze voorwaarden, is te allen tijde het
Nederlands Recht van toepassing.
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