
    

Dit zijn de algemene voorwaarden van Pc & Web Service.   
   

    

Pc & Web Service maakt onderdeel uit van: 

Onigun Store. Onder het kvk nummer : 61030821 

   

   

   

Indien u gebruik maakt van onze diensten, dan zijn de  onderstaande voorwaarden 

van toepassing.   

   

Artikel 1: Algemeen   

   

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op, en maken deel uit van, iedere               

overeenkomst, dan wel daaruit voortvloeiende overeenkomst, evenals  

aanbiedingen tussen/zijdens Pc & Web Service en derden, verder te 

noemen koper.   

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en 

overeenkomsten  met Pc & Web Service.   

3. Van deze voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor ons slechts 

bindend,  indien deze door ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.   

4. Algemene (inkoop)voorwaarden van de  koper zijn niet van toepassing, 

tenzij dit door ons  uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd.   

5. De koper accepteert deze voorwaarden door middel van schriftelijke  

bevestiging, dan wel door een offerte, dan wel orderbevestiging zijdens  

Pc & Web Service kenbaar gemaakte toepasselijkheid van deze 

voorwaarden,  dan wel uit hoofde van het feit dat al eerder door koper 

facturen van  Pc & Web Service zijn ontvangen, waarop eveneens een 

toepasselijkheid van  deze voorwaarden is opgenomen.   

6. Voor een aangenomen offerte geld een minimale contract duur van 12 

maanden. Tenzij anders overeen gekomen.   

   

Artikel 2: Offertes   

   

1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.   

2. De prijscouranten, prijsvermeldingen, brochures en ander drukwerk van  

Pc & Web Service zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als 

offerte.   

3. Tenzij anders aangegeven zijn alle prijzen per stuk en inclusief  BTW.   

4. Afwijkingen in gedane aanbiedingen binden ons alleen, indien deze  door 

ons schriftelijk zijn bevestigd of akkoord verklaard.   

5. Pc & Web Service behoudt zich het recht om bestellingen zonder opgaaf 

van  redenen te weigeren of betaling vooraf te verlangen.   

   

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst   

   

1. Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat een bestelling of 

reparatieopdracht  door Pc & Web Service op haalbaarheid is beoordeeld. 

Pc & Web Service heeft het recht zonder  opgave van redenen bestellingen 

of opdrachten niet te accepteren of uitsluit end te accepteren onder de 

voorwaarde dat de opdracht geschied na vooruitbetaling,  in welk geval de 

koper overeenkomstig wordt ingelicht.   

2. Pc & Web Service is bevoegd, indien zij dit noodzakelijk of wenselijk 

acht, voor een  juiste uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht 



derden in te schakelen.  De kosten hiervan zullen aan de koper worden 

doorberekend conform de verstrekte  prijsopgaven.   

   

   

Artikel 4: Afbeeldingen   

   

1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, 

afmetingen,  kleuren, enzovoorts opgenomen in prijscouranten en folders, 

gelden slechts bij  benadering en kunnen geen aanleiding tot 

schadevergoeding en/of ontbinding zijn.   

2. Alle door of in opdracht van Pc & Web Service gemaakte ontwerpen, 

afbeeldingen  enzovoorts als bedoeld in lid 1 blijven eigendom van Pc & 

Web Service en mogen zonder  uitdrukkelijke schriftelijke toestemming 

niet worden gekopieerd of op andere  wijze vermenigvuldigd, noch aan 

derden worden getoond of op enigerlei wijze  worden gebruikt.   

3. De koper is gehouden deze gegevens op eerste verzoek aan Pc & Web 

Service te retourneren  op straffe van een boete ten behoeve van Pc & 

Web Service van  € 450,- per dag.   

   

Artikel 5: Prijzen   

   

1.  De zaken van Pc & Web Service worden geleverd tegen de prijzen die 

gelden op het moment  van bestellen bij Pc & Web Service. De diensten 

van Pc & Web Service worden verricht tegen de prijs  die Pc & Web 

Service na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke 

wijze   

   

Artikel 6: Contact   

   

1. Pc & Web Service is buiten de weergegeven openingstijden berijdbaar 

voor storingen.   

2. Mocht u buiten deze tijden hulp aanvragen zullen wij een financiële 

vergoeding in rekening brengen van € 25,- per contact moment   

3. Storingen buiten u toedoen om zullen niet in rekening worden gebracht 

eveneens als het zenden van een e-mail bericht.   

 

 

Artikel 7: Bewerkingen 

1. U heeft zelf de rechten om u website in te richten naar eigenwens 

2. Pc & Web Service behoud te allertijden het recht om u footer van eigen 

reclame te voorzien. 

3. Het is niet toegestaan de footer reclame van Pc & Web Service zelf aan te 

passen. 

 

Artikel 8: Factuur 

1. Pc & Web Service heeft een standard betalings termijn van 30 dagen 

tenzij anders op u factuur vermeld 

2. Als de factuur niet binnen het gestelde termijn is voldaan, zal er een 

administratie bedrag voor de herinnering worden berekend van € 7,50 

3. Na het verstrijken van het 2e herinnering  termijn zal u domein worden 

geblokkeerd door Pc & Web Service. 

4. De eventuele blokkade zal u de toegang tot u mail en website 

vergrendelen. 

5. Als het volledige verschuldigde bedrag incl. verhogingen in ontvangen op 

de rekening van Pc & Web Service 



6. Indien er een blokkade van kracht is op u domein zullen de kosten worden 

door berekend ook als u geen gebruik kunt maken van de betrekkende 

diensten. 

 

Artikel 9: Opzeggen 

1. Pc & Web Service heeft een minimale contractduur van 12 maanden. 

2. Na het verloop van de overeenkomst zullen u dienste automatisch worden 

verlengd. 

3.  Pc & Web Service hanteert een opzegtermijn van 30 dagen. 

4. Indien u per jaar betaald, kunt u tot het eind van de betaalde periode 

gebruik maken van u diensten 

5. Pc & Web Service geeft geen geld retour als u vooruit betaald heeft voor u 

diensten , deze kunt u tot het einde van de boven genoemde periode 

blijven gebruiken 


