ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN PRODUCTEN DOOR JPJC

1.

Toepasselijkheid
1.

Op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten die tussen Besteller en JPJC VOF ("JPJC") tot stand
komen, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.

2.

Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de Besteller slechts een beroep worden gedaan
indien en voor zover deze door JPJC uitdrukkelijk zijn aanvaard.

3.

De Besteller met wie eenmaal op de deze voorwaarden is gecontracteerd, aanvaardt de toepasselijkheid
van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en JPJC.

2.

Totstandkoming overeenkomst
1.

3.

Tussen JPJC en Besteller komt een koopovereenkomst tot stand op het moment dat de Besteller een
aanbieding van JPJC accepteert middels het volledig en correct invullen van het door JPJC beschikbaar
gemaakte formulier.

Prijs
1.

Actiecodes en giftcards hebben de geldigheidsduur die door JPJC wordt vermeld bij uitgifte.

2.

Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

3.

JPJC kortingscodes mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden
dan waarvoor ze zijn uitgegeven.

4.

Commerciële doeleinden: Het is in geen geval toegestaan om de JPJC merknaam, JPJC beeldmerk en alle
mogelijk combinaties van misspellingen te gebruiken.

4.

Betaling
1.

Voor de betaling kan Besteller uitsluitend gebruik maken van de door JPJC aangeboden
betalingsmogelijkheden.

2.

De producten blijven in eigendom van JPJC totdat Besteller de producten heeft betaald.

3.

Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en
zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

5.

Levering, levertijd en uitvoering
1.

De Besteller (d.w.z. de persoon aan wie de zending wordt verzonden) zal de declarant en importeur zijn
in het land waarvoor de zending bestemd is.

2.

Bestellingen worden afgeleverd binnen drie tot vijf werkdagen na bestelling waarbij bezorging alleen
mogelijk is op dagen waarop PostNL in het betreffende gebied bezorgt. JPJC biedt geen mogelijkheid tot
afhalen.

3.

Besteller is verantwoordelijk voor het up to date houden van contactgegevens inclusief bezorgadres.
Indien een bestelling niet aankomt omdat de contactgegevens niet juist zijn ingevuld, zal JPJC de
bestelling binnen drie tot vijf dagen na ontvangst van het juiste adres opnieuw verzenden en de
verzendkosten in rekening brengen.

6.

Herroeping
1.

Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5
BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van
14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de
bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet
aan JPJC heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot
terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken
bij JPJC. 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.
Cosmetische artikelen mogen uitsluitend geretourneerd worden in verzegelde verpakking. Indien de
geretourneerde artikelen door 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 JPJC er zorg voor dat binnen 14 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.
U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U
heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. Indien u gebruik maakt van uw
herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk –
in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken
van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@jpjc.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde
orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten.

2.

Producten kunnen worden geretourneerd aan het volgende adres: Zalmplein 18, 1317RR Almere (Let op:
Dit is geen bezoekadres).

3.

De kosten van retournering komen voor rekening van Besteller

7.

Gegevensbescherming
1.

De door Besteller aan JPJC verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om de bestelling uit
te voeren, conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

8.

Garantie en aansprakelijkheid
1.

JPJC garandeert slechts dat de door haar geleverde producten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij op
grond van de door JPJC verstrekte informatie bestemd zijn en garandeert dat de producten voldoen aan
de eventuele wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften die gelden voor dat
gebruiksdoel.

2.

JPJC garandeert dat de door haar geleverde producten en diensten worden geproduceerd respectievelijk
geleverd met respect voor mens en milieu, zonder gebruikmaking van kinderarbeid.

9.

Wijzigingen
1.

JPJC behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het verdient
aanbeveling om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen.

10.
1.

Geschillen en toepasselijk recht
Op alle verbintenissen tussen JPJC en de Besteller is Nederlands recht van toepassing.
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