ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

VERKOPER
Fashion Store Si-Ta heeft haar maatschappelijke zetel te 2610 Wilrijk,
Kern 45 en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen
(KBO) onder het nummer BE0861.565.547
TOEPASSING
Elke bestelling geldt als aanvaarding door de Koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel
uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande
van de Koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

OFFERTES EN AANVAARDING VAN DE BESTELLING
Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat we deze schriftelijk
bevestigd hebben of nadat we met uitvoering begonnen zijn. De informatie omtrent de producten en de
prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van
wijziging en correctie.

LEVERING
Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. De levering van
producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging
is doorgegeven.
Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding
geven tot extra kosten.
Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij
de Koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.
De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele
vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten
voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.
Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.
In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen
terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

EIGENDOMSVOORBEHOUD
De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en
lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen
terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.

HERROEPINGSRECHT
De herroepingstermijn, ook wel bedenktijd genoemd, is 14 kalenderdagen. De consument heeft 14 dagen
de tijd nadat hij de gehele bestelling van de verkoper heeft ontvangen om een beroep te doen op zijn
herroepingsrecht en de overeenkomst te ontbinden.

KLACHTEN
Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme
levering, acht (8) dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, acht (8) dagen na ontdekking
van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in
ontvangst nemen van de goederen door de Koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon
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worden vastgesteld.

WAARBORG
In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet
van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop,
zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag
die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen in
originele staat en verpakking op eigen risico en kosten terugsturen, 2610 Wilrijk, België.

VERZAKINGSRECHT
In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet
van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop,
zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag
die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen in
originele staat en verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naarÂ
Sita Fashion Store, Kern 45, 2610 Wilrijk , Belgie .

OVERMACHT
Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze
verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen
productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of
transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve
arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen
voorzienbaar zijn.
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