Algemene voorwaarden (01/05/2016)
Wanneer je van de diensten van Relaxus gebruikt, ga je akkoord om volgende
na te leven:
1. Niets van de Relaxus website of mails mag zonder schriftelijke toestemming gebruikt
worden.
2. Alle materiaal dat u upload op de Relaxus (foto’s, tekeningen, …. Deze lijst is niet
limitatief) worden eigendom van Relaxus, die deze naar goeddunken mag gebruiken.
3. Het is ten strengste verboden een foto te gebruiken met een copyright, racistische,
beledigende of uitdrukkelijke seksuele connotatie.
4. Bij bestelling van een cadeaubon gaat u akkoord met de prijs en leveringsvoorwaarden
van Relaxus.
5. Al onze facturen van leveringen, werken en bedragen van overeenkomsten zijn
contant te betalen, zonder disconto, korting, noch schuldvergelijking, Elke betaling
wordt verondersteld te zijn gedaan op de maatschappelijke zetel van Anrolo bvba te
Rumst. Bij onvolledige of niet-betaling op de vervaldag, zal het nog verschuldigd
bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd worden met een
intrest van 1,5 % per maand en met een onherleidbare forfaitaire schadevergoeding
van 15 % met een min. van 49 EURO.. Al onze prijzen zijn exclusief BTW
6. De door onze firma geleverde goederen worden pas eigendom van de klant na de
ontvangst door ons van de totale betaling van de verschuldigde prijs en eventuele
intresten Alle risico's aangaande diefstal, beschadiging, en naargelang de bepalingen in
de overeenkomst; gaan dadelijk over op de klant vanaf de levering bij hem
7. Cadeaubonnen zijn beperkt geldig, deze datum staat op de cadeaubon vermeld. Na
deze datum kan het gebruik ervan geweigerd worden.
8. Cadeaubonnen kunnen niet terug omgeruild worden voor speciën of verlengd worden.
9. De persoonlijke gegevens die je ons meedeelt, worden bijgehouden in onze database.
Je gegevens zullen enkel gebruikt worden voor het beheer van de dienst of om je op de
hoogte te houden van onze producten of diensten, of die van onze partners. U kan
steeds uw gegevens raadplegen, aanpassen of laten verwijderen conform de Belgische
wet van 8 december 1992.
10. Een cookie is een kleine hoeveelheid informatie die naar je computer wordt
gekopieerd als je een bepaalde site bezoekt. Deze cookies bevatten gegevens, en met
name een uniek identificatienummer, die door een server van een website aan je
zoekmachine wordt doorgegeven. Wanneer je naar relaxus.be surft, zal een cookie
geplaatst worden.
11. Enkel de rechtbanken waar de zetel van Anrolo bvba gevestigd is, zijn bevoegd en dit
volgens Belgisch recht.

Relaxus is een product van Anrolo bvba, Pierstraat 77, B 2840 Rumst, Belgie, BTW:
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