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K.v.K. nr. Tilburg 18036353

ALGEMEEN
Bomboral BV. is de gebruiker van deze algemene voorwaarden en wordt aangeduid als "wij" of
"ons". .
Onder "wederpartij" (soms als "u" aangeduid) wordt verstaan iedere (rechts-)persoon tot wie wij
onze aanbiedingen richten, c.q. degene met wie wij een overeenkomst aangaan en voorts tot
degenen met wie wij in enige rechtsbetrekking staan.
Onder "produkt" wordt verstaan: alle zaken die met toepassing van deze algemene voorwaarden
door en/of aan de wederpartij worden geleverd waaronder mondhygiënische produkten.
TOEPASSELIJKHEID
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met ons gesloten (koop)overeenkomsten.
Verwijzing door de wederpartij naar de door hem gehanteerde algemene voorwaarden en/of
andere voorwaarden, worden door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen.
AANSPRAKELIJKHEID
Wij betrachten de grootste zorgvuldigheid bij het samenstellen en de kwaliteitscontrole van onze
producten. Onze aansprakelijkheid zal daarom beperkt zijn tot het terugbetalen van de koopprijs
of het ruilen van de producten. In geen geval zullen wij gehouden zijn om eventuele
gevolgschade te vergoeden.
LEVERING
Meestal heeft de wederpartij de bestelde artikelen binnen twee werkdagen in huis. Als u langer
dan 20 dagen moet wachten op het bestelde artikel, dan heeft u de mogelijkheid de
overeenkomst kosteloos te verbreken.
Uw geld-teruggarantie: bent u na ontvangst niet tevreden met het produkt, dan kunt u het - mits
onbeschadigd en onaangebroken - binnen 7 dagen na ontvangst aan ons retour sturen (inclusief
de originele factuur) en krijgt u uw reeds betaalde geld terug. De verzendkosten zijn voor uw
rekening.
Het risico van de zaak gaat over op de wederpartij op het moment van aflevering. Te late levering
door TPG Post of andere vervoerders is voor risico van de wederpartij.
BETALING
Betaling door de wederpartij dient contant of via overschrijving te geschieden, uiterlijk binnen 14
dagen na factuurdatum.
Bij niet-betaling binnen de in de factuur gestelde termijnen houden wij ons het recht voor het door

de wederpartij verschuldigde bedrag te verhogen met incassokosten.
Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk, ondanks sommatie met daarin vermeld een
redelijke termijn, voldoet aan enige (betalings-) verplichting voortvloeiende uit enige met ons
gesloten overeenkomst zullen wij gerechtigd zijn om zonder meer de overeenkomst te ontbinden.
INTELLECTUELE ABSOLUTE RECHTEN
Tenzij schriftelijk anders met ons overeengekomen, behouden wij alle intellectuele absolute
rechten (w.o. auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen en modellenrecht enz.) op al
onze ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes,
afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes enz.
De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder onze schriftelijke toestemming
worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden
gebruikt.
GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is
Nederlands recht van toepassing.
Door plaatsing van een bestelling verklaart koper zich bekend en akkoord met deze
voorwaarden.

