
Algemene Voorwaarden van Jobakthetzo januari 2020

www.jobakthetzo.nl
Sluiswachterstraat 28 
2645 JC Delfgauw
06-41134827
kvk nummer 61439789

 1 Algemeen 
 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Jobakthetzo en op iedere tot 

stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de
internetsite.

 1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft Opdrachtgever te kennen dat Opdrachtgever met de 
algemene voorwaarden en de betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

 1.3 Jobakthetzo garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan 
de in het aanbod vermelde specificaties.

 2 Levering
 2.1 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van zijn gegevens bij bestelling. Ook tijdens de 

duur van de Overeenkomst is het de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om telefoon-, email- 
en adresgegevens actueel te houden.

 2.2 Indien blijkt dat de door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft Jobakthetzo 
bovendien het recht de prijzen hierop aan te passen.

 2.3 Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever zijn voor Jobakthetzo alleen bindend indien 
en voor zover deze door Jobakthetzo uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 2.4 De Overeenkomst loopt vanaf het moment dat aan Opdrachtgever de aanvaarding door Jobakthetzo 
wordt meegedeeld.

 2.5 Het product kan worden afgehaald op het overeengekomen en in de bevestigingsmail aangegeven 
adres en tijdstip.

 2.6 Jobakthetzo bezorgt alleen in Delfgauw en directe omgeving (ter beoordeling van Jobakthetzo), 
tegen betaling van bezorgkosten.

 3 Prijzen
 3.1 Alle prijzen zijn vrijgesteld van Omzetbelasting op grond van artikel 25 van Wet Omzetbelasting. 
 3.2 Alle prijzen op de Website, offertes, folders en andere documentatie van Jobakthetzo zijn onder 

voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen 
aansprakelijkheid aanvaard.

 3.3 Alle voor Jobakthetzo uit de Overeenkomst voortvloeiende kosten komen voor rekening van 
Opdrachtgever, mits deze aan Opdrachtgever te wijten zijn.

 3.4 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.

 4 Betalingsvoorwaarden
 4.1 Jobakthetzo houdt zich het recht voor vooraf de betaling te verzoeken, alvorens de bestelling in 

productie te nemen.
 4.2 Betaling dient via de bank overgemaakt te worden.
 4.3 Indien een betaling niet minimaal 24 uur voor de tijd van levering ontvangen is, heeft Jobakthetzo 

het recht de opdracht per direct te annuleren en verdere uitvoering van de opdracht te weigeren 
zonder in verzuim te geraken. Dit geldt als een annulering door Opdrachtgever.

 5 Overeenkomst
 5.1 Een overeenkomst tussen Jobakthetzo en een Opdrachtgever komt tot stand nadat een opdracht door 

Jobakthetzo op haalbaarheid is beoordeeld.
 5.2 Jobakthetzo behoudt zich het recht voor om zonder opgave van reden opdracht niet te accepteren.
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 6 Annuleringen
 6.1 Annulering kan telefonisch of schriftelijk gebeuren.
 6.2 Jobakthetzo stort het reeds betaalde bedrag alleen terug indien de annulering minimaal 24 uur voor 

de tijd van levering bij Jobakthetzo ontvangen is.

 7 Gegevensbeheer
 7.1 Jobakthetzo respecteert de privacy van de Opdrachtgever en draagt zorg voor een vertrouwelijke 

behandeling van persoonlijke gegevens en zal deze gegevens nimmer aan derden ter beschikking 
stellen.

 8 Garantie en conformiteit
 8.1 Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer 

deze gebreken binnen 2 uur na ontdekking van het gebrek telefonisch te melden aan Jobakthetzo. 
Terugname van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking. Consumeren na constatering
van gebreke, doet dit recht tot reclameren geheel vervallen.

 8.2 Indien een klacht van de Opdrachtgever door Jobakthetzo gegrond wordt bevonden, zal Jobakthetzo 
haar best doen om het naar tevredenheid op te lossen. Eventuele aansprakelijkheid van Jobakthetzo 
bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken.

 8.3 Deze garantie geldt niet indien de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, 
anderszins onzorgvuldig zijn behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Jobakthetzo zijn 
behandeld.

 8.4 Alle afbeeldingen op de internetsite van Jobakthetzo gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en 
kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 9 Overmacht
 9.1 Jobakthetzo is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden 

nagekomen ten gevolge van overmacht. 
 9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in 

redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Storingen in het Internet, storingen in de 
elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde 
technologie, gebreken in transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

 9.3 Jobakthetzo behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te 
schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel in 
overleg met Opdrachtgever de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering mogelijk blijft. In 
geen geval is Jobakthetzo gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

 9.4 Indien Jobakthetzo bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft 
voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is Jobakthetzo gerechtigd het 
reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze 
factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
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