Algemene Voorwaarden voor aankoop van diensten van en via de site van MC de Kraats
1. Werkingsgebied
Deze voorwaarden gelden voor alle diensten, gekocht door en geleverd aan Koper
via de website van MC de Kraats, en gezien als “aankoop op afstand” als bedoeld in
art 7:46a BW.
De dienst wordt aan Koper geleverd door en namens de Vereniging Motorclub de
Kraats uit Ede. De dienst bestaat uit het, tegen betaling, via email verstrekken van
een digitale route-file aan Koper. De dienst wordt bij koop direct en op elektronische
manier afgerekend voor het aangegeven bedrag.
2. Rechten van de Koper
Een Koper heeft recht op het gebruik van de file voor eigen doeleinden. Er mag door
Koper net zoveel toepassingen van de dienst worden gedaan, als waarvoor bij de
koop is betaald, ook al is de dienst initieel via een enkele route-file aan Koper
verstrekt.
Indien Koper consument is, kan hij een beroep doen op zijn wettelijke rechten
conform het gestelde in Burgerlijk Wetboek 7. Een consument is een natuurlijk
persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of
beroepsactiviteit. De rechten kunnen dus niet worden uitgeoefend door “zakelijke”
Kopers en bedrijven.
In afwijking van het wettelijk gestelde, eindigt de wettelijke bedenktijd van 14
kalenderdagen van de koop op de dag v o o r de datum van de aangekochte dienst.
Het gebruik maken van dit recht door Koper moet schriftelijk/per email en tijdig aan
MC de Kraats geschieden. Bij gebruikmaking van dit recht vervalt het recht van
gebruik van de dienst per direct.
3. Juistheid van de gegevens en aansprakelijkheid
De geleverde dienst, de route-file, wordt met de grootste zorg samengesteld en
geleverd. Desondanks kan het zijn dat de dienst niet aan gangbare eisen voldoet
doordat de werkelijkheid anders is (geworden) dan de gegevens waarvan bij het
samenstellen van de route uit is gegaan. In dat geval zal MC de Kraats de fout
proberen te herstellen of de kosten van aankoop aan Koper retourneren.
Dit geldt niet voor aankopen die, als rit, niet aan de verwachting van Koper voldoen.
MC de kraats is in generlei opzicht aansprakelijk voor enige vorm van schade, aan of
door Koper of aan anderen, veroorzaakt door gebruikmaking van de dienst door
Koper.
4. Toepasselijk recht
Op aankopen op afstand via MC de Kraats is Nederlands recht van
toepassing, ook indien de rit, of delen daarvan, buiten Nederland
wordt uitgevoerd of buitenlandse elementen bevat. Geschillen worden voorgelegd
aan de rechtbank in het arrondissement van MC de Kraats.

