Algemene verkoopvoorwaarden
Artikel 1 – Toepassingsgebied
Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn zonder beperking of voorbehoud van toepassing
op alle verkopen die worden gesloten tussen RECOMMERCE SOLUTIONS (hierna het
"Bedrijf") en personen die als consument optreden in een individuele hoedanigheid (hierna
de "Klant") op de website www.lebarashop.nl en haar sub domeinen evenals op elke
website (hierna de "Website") via welke het Bedrijf zijn gebruikte mobiele telefoons
rechtstreeks verkoopt, samen met hun originele of compatibele batterijen en accessoires
(oplader en andere accessoires indien vermeld) (hierna het "Product(en) ").
Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere
voorwaarden en zijn te allen tijde beschikbaar op de website en op de
website https://garantie.recommerce.com/garantie/defect-melden en prevaleren, waar van
toepassing, over elke andere versie of elk ander conflicterend document.
Tenzij anders bewezen, vormen de gegevens die door het bedrijf zijn opgeslagen het bewijs
van alle transacties. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de
Algemene Verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen. Als de Algemene
Verkoopvoorwaarden worden gewijzigd, zijn die van toepassing op de verkoop de Algemene
Verkoopvoorwaarden die van kracht zijn op het moment dat de Klant de aankoop op de
Website voltooit.
Het zal duidelijk zijn dat alle productaanbiedingen beperkt zijn tot de beschikbare voorraden.
Indicaties van de beschikbaarheid van het product worden verstrekt op het moment dat de
bestelling wordt geplaatst. Elke bestelling die bij het Bedrijf op de Website wordt geplaatst,
impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van de bepalingen van deze Algemene
Verkoopvoorwaarden, zonder voorbehoud.
De algemene voorwaarden van de verkoop is van toepassing met ingang van 1 september
2020.
Artikel 2 – De Producten
Het Bedrijf zal de Producten verkopen.
De producten die door het bedrijf worden verkocht, ondergaan noodzakelijkerwijs tests en
verwerkingen die kunnen verschillen per producttype.
Het Bedrijf zal de Klant informeren dat de Producten een "harde reset" hebben ondergaan
om gegevens te wissen voordat ze beschikbaar worden gesteld voor verkoop.
De lijst van genoemde tests en bewerkingen uitgevoerd per Producttype kan op verzoek
worden verkregen bij het Bedrijf op het adres vermeld in artikel 13-2 van deze Algemene
Verkoopvoorwaarden.

Artikel 3 – Bestellingen
De Klant is verantwoordelijk voor het selecteren van het Product dat hij of zij wil bestellen en
kopen op de Website volgens de procedures op de Website.
De stappen voor het plaatsen van een bestelling zijn die aangegeven op de Website.
Het gebruik van de Website impliceert de aanvaarding van alle respectieve Algemene
Gebruiksvoorwaarden.
De verkoop wordt pas als definitief beschouwd nadat het Bedrijf de Klant per e-mail een
bevestiging heeft gestuurd dat de bestelling is geaccepteerd en nadat de Klant de volledige
prijs heeft betaald.
Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant uitdrukkelijk en onherroepelijk het
Product, de prijs en de Algemene Verkoopvoorwaarden. Het Bedrijf zal de Klant informeren
dat het zich het recht voorbehoudt om de uitvoering van een bestelling van een Klant met
wie het een geschil heeft of waarmee het een geschil heeft gehad, te weigeren. Dergelijke
geschillen vormen een legitieme reden om te weigeren een Product aan een consument te
verkopen, in overeenstemming met artikel L122-1 van het Franse consumentenwetboek.
In het geval van een beschikbaarheidsfout voor een besteld Product, zal het Bedrijf de Klant
echter zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte stellen. De Klant heeft dan het recht om het
Product te laten vervangen door een ander product van gelijkwaardige kwaliteit en prijs,
afhankelijk van de beschikbare voorraad, of om de bestelling te annuleren en terugbetaling
te krijgen binnen veertien (14) werkdagen na de kennisgeving van het Bedrijf aan de Klant
van de het onbeschikbaar zijn van het product.
Artikel 4 – Prijs
De Producten worden geleverd tegen de huidige prijzen die op de Website staan vermeld op
het moment dat de bestelling door het Bedrijf wordt geregistreerd.
De prijzen zijn uitgedrukt en betaalbaar in euro (€), zijn netto, inclusief alle belastingen en
verzendkosten, en zijn vast en kunnen niet worden herzien.
Naar eigen goeddunken behoudt het Bedrijf zich het recht voor om de prijzen op elk
moment zonder waarschuwing te wijzigen, met dien verstande dat de Klant voor de
Producten in rekening zal worden gebracht tegen de prijs die van kracht is op het moment
dat het Bedrijf de bestelling van de Klant bevestigt.
De Product(en) worden verzonden door een dienst die onafhankelijk is van het Bedrijf; het
Bedrijf wijst alle aansprakelijkheid af voor leveringsfouten of enige schade die zou kunnen
optreden tijdens het transport, in overeenstemming met artikel 11 van deze Algemene
Verkoopvoorwaarden.
Artikel 5 – Betalingsvoorwaarden

De betalingsmethoden die door het bedrijf worden geaccepteerd, zijn die welke het bedrijf
op de website vermeldt. De prijs is volledig contant betaalbaar op de dag dat de Klant de
bestelling plaatst, in overeenstemming met de procedures uiteengezet op de Website.
Het Bedrijf is niet verplicht het Product te leveren als de Klant niet de volledige prijs betaalt
volgens de hierboven uiteengezette voorwaarden.
Bovendien behoudt het Bedrijf zich het recht voor om de levering van lopende bestellingen
die door de Klant zijn geplaatst, op te schorten of te annuleren in geval van niet-naleving van
de hierboven vermelde betalingsvoorwaarden en die op de Website.
Artikel 6 – Herroepingsrecht
De Klant beschikt over een termijn van veertien (14) volle dagen vanaf de ontvangst van het
Product dat hij of zij heeft gekocht om een herroepingsrecht voor terugbetaling uit te
oefenen. Bij meerdere bestellingen, ook wel een bestelling van meerdere Producten
genoemd, gaat de herroepingstermijn in bij ontvangst van het laatste Product.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, wordt aanbevolen dat de klant een verzoek indient
via het platform garantie.recommerce.com
De klant kan ook schriftelijk, op gewoon papier of via het formulier dat kan worden
gedownload op het platform garantie.recommerce.com een verzoek indienen.
In dat geval moet de Klant zijn verzoek sturen naar het e-mailadres
customerservice@recommerce.com, of per post naar het adres Recommerce Solutions,
Service GRC, 54 Avenue Lénine - 94250 GENTILLY – Frankrijk
De Klant is als enige verantwoordelijk voor eventuele retourkosten en er wordt
gespecificeerd dat de Klant aansprakelijk is voor alle transportrisico's voor het retourneren
van het Product.
Er wordt gespecificeerd dat de Klant het Product binnen veertien (14) werkdagen na levering
in de originele verpakking en in perfecte staat moet terugsturen, samen met de batterij en
accessoires. Indien het Product beschadigd en/of incompleet is, kan de Klant zijn
herroepingsrecht niet geldig uitoefenen.
Geretourneerde Producten dienen vergezeld te gaan van een kopie van de factuur.
De terugbetaling zal plaatsvinden binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het product.
De Klant dient zijn of haar SIM-kaart uit het Product te verwijderen alvorens het terug te
sturen. Anders is het niet mogelijk om de simkaart te recupereren, die het bedrijf of zijn
onderaannemers om veiligheidsredenen zullen vernietigen.
Indien de simkaart tijdens het transport wordt gebruikt, erkent en aanvaardt de Klant
uitdrukkelijk dat het Bedrijf in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid van de onderneming
De Klant is als enige aansprakelijk voor het selecteren, gebruiken en opslaan van de
Producten, zodat het Bedrijf niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade,
verloren bestanden, enz. als gevolg van oneigenlijk gebruik van het Product door de Klant.
Bovendien kan het Bedrijf niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die door het
Product aan de Klant of een derde partij wordt toegebracht. In het geval van een
voorraadtekort van het Product dat de Klant heeft besteld en betaald, stemt het Bedrijf
ermee in om de door de Klant betaalde prijs binnen drie (3) werkdagen na de betaling van de
Klant terug te betalen.
Ten slotte kan het Bedrijf, in overeenstemming met artikel 10 van deze Algemene
Verkoopvoorwaarden, niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, verlies of
diefstal van het Product vanaf het moment van verzending en vanaf het moment dat het
Product ter beschikking is gesteld aan de Drager.
Artikel 8 – Garantie
Onafhankelijk van de toegekende contractuele garantie, blijft de Vennootschap aansprakelijk
voor eventuele verlossende ondeugden in overeenstemming met de vastgestelde
voorwaarden en de bijbehorende regelgeving.
8-1: Wettelijke garanties
In overeenstemming met de wet zullen de door het bedrijf geleverde producten profiteren
van:
•

Een wettelijke conformiteitsgarantie, die in het bijzonder bepaalt dat:
o De verkoper is verplicht een product te leveren dat beantwoordt aan de
overeenkomst en wordt aansprakelijk gesteld voor elk gebrek aan
overeenstemming dat bij levering bestaat. Hij is ook aansprakelijk voor elk
gebrek aan overeenstemming veroorzaakt door de verpakking of de montageinstructies, of de installatie indien hij daarvoor de verantwoordelijkheid op
zich heeft genomen of onder zijn verantwoordelijkheid heeft laten uitvoeren;
o Om aan het contract te voldoen, moet het product:

1. Geschikt zijn voor het doel dat gewoonlijk met een dergelijk product wordt
geassocieerd en, indien van toepassing:
o Overeenkomen met de door de verkoper gegeven beschrijving en de
kenmerken hebben die de verkoper aan de koper heeft gepresenteerd in de
vorm van een monster of model;
o de kenmerken hebben die een koper redelijkerwijs mag verwachten, gelet op
de openbare verklaringen van de verkoper, de producent of zijn
vertegenwoordiger, inclusief reclame en etikettering;

2. Of de kenmerken hebben die in onderling overleg tussen de partijen zijn gedefinieerd
of geschikt zijn voor elke speciale eis van de koper die aan de verkoper is
bekendgemaakt en waarmee deze heeft ingestemd.
•

•

Behoudens tegenbewijs, wordt elk gebrek aan overeenstemming dat zich
voordoet binnen zes maanden na levering van het product vermoed te hebben
bestaan op het moment van levering. De verkoper kan dat vermoeden
weerleggen als het onverenigbaar is met de aard van het product of de
ingeroepen non-conformiteit.
Bij gebrek aan overeenstemming heeft de koper de keuze tussen reparatie en
vervanging van het product. De verkoper kan er niettemin voor kiezen om niet
verder te gaan in overeenstemming met de keuze van de koper indien die keuze
aanleiding geeft tot een kennelijk onevenredige kost in vergelijking met de
andere optie, gelet op de waarde van het product of de ernst van het gebrek. Hij
is dan verplicht om door te gaan met de optie die de koper niet heeft gekozen,
tenzij dit onmogelijk blijkt.

Diezelfde bepalingen staan de toekenning van schadevergoeding niet in de weg.
•
•

•
•

•
•

Actie wegens gebrek aan overeenstemming vervalt twee jaar na levering van het
product.
Wanneer de koper de verkoper verzoekt om reparaties uit te voeren die onder zijn
contractuele garantie vallen, wordt de periode van elke daaruit voortvloeiende
stillegging van zeven dagen of langer toegevoegd aan de niet-verlopen termijn van de
garantie. De genoemde termijn gaat in vanaf het moment dat de koper om hulp
vraagt of het moment waarop het betreffende product in afwachting van reparatie
buiten gebruik wordt gesteld, indien dit volgt op het verzoek om hulp.
Een wettelijke garantie tegen verborgen gebreken, die in het bijzonder bepalen dat:
Een verkoper is aan een garantie gebonden wegens de verborgen gebreken van de
verkochte zaak die deze ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor zij bestemd
waren, of die dat gebruik zodanig belemmeren dat de koper de zaak niet zou hebben
verkregen, of slechts zou hebben gegeven een lagere prijs ervoor, als hij ervan had
geweten.
In het geval van deze laatste clausule kan de koper ervoor kiezen het goed terug te
brengen en te vergoeden, of het goed te houden en een korting op de prijs terug te
krijgen.
De vordering die voortvloeit uit de opschortende gebreken moet door de koper
worden ingesteld "binnen een termijn van twee jaar na de ontdekking van de
ondeugd".

De Klant wordt eraan herinnerd dat hij of zij verantwoordelijk is voor het leveren van het
bewijs van het bestaan van het verborgen gebrek en dat het Bedrijf niet aansprakelijk kan
worden gesteld voor zichtbare gebreken die de koper zelf zou kunnen vaststellen.
Er wordt aan herinnerd dat de consument in het kader van de wettelijke
conformiteitsgarantie:

•
•
•

voordeel van een periode van twee (2) jaar vanaf de levering van het goed om jegens
de verkoper op te treden;
kan kiezen tussen herstel of vervanging van de zaak, onder de voorwaarden van;
is vrijgesteld van het overleggen van het bewijs van het bestaan van het gebrek aan
overeenstemming van het goed gedurende de eerste zes (6) maanden na de levering
van het goed.

De wettelijke conformiteitsgarantie geldt onafhankelijk van de eventueel verleende
commerciële garantie. De consument kan ervoor kiezen om aanspraak te maken op de
conformiteitsgarantie of op eventuele wederrechtelijke ondeugden
De Klant dient zijn of haar SIM-kaart uit het Product te verwijderen alvorens het terug te
sturen. Anders is het niet mogelijk om de simkaart te recupereren, die het bedrijf of zijn
onderaannemers om veiligheidsredenen zullen vernietigen. Indien de simkaart tijdens het
transport wordt gebruikt, erkent en aanvaardt de Klant uitdrukkelijk dat het Bedrijf in geen
geval aansprakelijk kan worden gesteld.
De vorige wettelijke garanties blijven van kracht op de eerste garantie die werd verleend op
het Product dat oorspronkelijk door de Klant werd gekocht. Een extra periode gelijk aan de
immobilisatie van het Product, overeenkomend met de periode tussen de verzending van
het Product en de ontvangst van het nieuwe Product.
8-2: Contractuele garantie
De producten die door het bedrijf worden geleverd, hebben een commerciële garantie voor
een periode van vierentwintig (24) maanden vanaf de datum waarop de klant het product
ontvangt, die non-conformiteit van het product dekt. Deze garantie is beperkt tot vervanging
van het gekochte Product door een ander gebruikt Product van een gelijkwaardig bereik.
Deze garantie is beperkt tot twee (2) uitwisselingen, en vervanging van het Product zal de
bovengenoemde garantieperiode niet verlengen.
Het Bedrijf stemt ermee in het gegarandeerde Product binnen zeven (7) werkdagen na
ontvangst van het Product te ruilen op vertoon van de factuur.
Om zijn of haar rechten uit te oefenen, op straffe van het vervallen van de garantie, moet de
Klant het Bedrijf via het platform garantie.recommerce.com of per e-mail op het volgende
adres: customerservice@recommerce.com op de hoogte stellen van het bestaan van
geconstateerde non-conformiteit en binnen drie maanden na de op de factuur vermelde
datum.
Het recht van de Klant om de voornoemde garanties uit te oefenen, is onderworpen aan de
voorwaarde dat de Klant het Product in de staat waarin het werd ontvangen, zonder de
accessoires die bij het Product werden ontvangen, indien van toepassing, binnen maximaal
tien (10) werkdagen na verzending van een e-mail om het Bedrijf op de hoogte te stellen van
zijn of haar wens om een beroep te doen op de contractuele garantie.

Deze garantie is een gratis service als het defecte Product onder de garantie valt en als de
Klant zich houdt aan de bovengenoemde procedures en deadlines.
Op straffe van verval van de garantie dient de Klant het Product terug te sturen in de staat
waarin het werd ontvangen. Er wordt gespecificeerd dat de Producten worden gebruikt en
daarom kan de Klant geen beroep doen op deze garantie vanwege de gebruikte staat van
het Product.
De vorige contractuele garantie blijft van kracht op de eerste garantie die werd verleend op
het Product dat oorspronkelijk door de Klant werd gekocht. Een extra periode gelijk aan de
immobilisatie van het Product, overeenkomend met de periode tussen de verzending van
het Product en de ontvangst van het nieuwe Product.
Artikel 9 – Garantie-uitsluitingen
Alle garanties komen te vervallen in het geval van:
•
•

•
•
•
•
•
•

Elke non-conformiteit verklaard na de garantieperiode vermeld in artikel 8 van deze
Algemene Verkoopvoorwaarden;
Schade als gevolg van ongevallen, ander gebruik dan beschreven in de technische
documentatie die beschikbaar is op de website van de fabrikant van het product,
storingen na ontgrendelingspogingen of slecht onderhoud van het product door de
klant (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot: vervuiling, oxidatie, corrosie , roest, enz.);
Schade ontstaan tijdens het installeren of openen van het Product;
Schade met een oorzaak buiten het Product: Slechte installatie door de Klant,
Nalatigheid van de Klant, brand, waterschade, enz. heeft geen invloed op de goede
werking ervan;
• Krassen, schilfers of slijtplekken voor en/of na de verkoop, aangezien het Bedrijf
gebruikte Producten verkoopt;
Aanpassing of reparatie van het Product door de Klant, en in het geval dat het
Product is gerepareerd door een entiteit die niet door de Productfabrikant is
geautoriseerd;
Als het besturingssysteem van het Product is vervangen of vergrendeld;
En in het algemeen, in het geval van enige wijziging die niet is goedgekeurd door de
fabrikant van het product, uitgevoerd door de klant (bijvoorbeeld, maar niet beperkt
tot: jailbreak, enz.).

Het merendeel van het door het bedrijf verkochte product kan door de klant worden
vergrendeld (bijvoorbeeld via de functionaliteiten: "Vind mijn iPhone", "Activeringsslot",
"Google-activeringsslot", "Factory Reset Protection", enz.)
Als een van deze functies wordt geactiveerd, komt het product niet in aanmerking voor de
garantie.
Het product moet volledig ontgrendeld zijn om in aanmerking te komen.
Hieronder vindt u de meest voorkomende procedures om het sluitsysteem te deactiveren:

# Android / Google-activeringsslot
1.
2.
3.
4.

Log in op uw Google-account
Ga naar Apparaat activiteit en meldingen (onder Aanmelden en beveiliging)
Klik op Apparaten beoordelen (onder recent gebruikte apparaten)
Selecteer het apparaat dat u uit uw Google-account wilt verwijderen en klik op de
rode knop "Verwijderen"
5. Selecteer Verwijderen in het bevestigingsvenster
6. Een bevestigingsvenster laat zien dat de toegang van uw apparaat is verwijderd
7. Om te bevestigen, kunt u de lijst met recente telefoons controleren. Op de
geselecteerde telefoon wordt Toegang verwijderd weergegeven
Let op: nadat u de toegang tot het Google-account online hebt verwijderd, moet u de reset
uitvoeren vanuit de instellingen van de telefoon. Op sommige modeltelefoons vraagt een
hardware reset tijdens de installatie om de Google-accountgegevens.
72 uur Google-vergrendeling: als een Google-wachtwoord wordt gewijzigd en het apparaat
onmiddellijk naar de fabrieksinstellingen wordt teruggezet, verschijnt na een herstart een
bericht met de tekst: "log in met een van de eigenarenaccounts voor dit apparaat" Dit geeft
het Google-account op de telefoon is nu 72 uur vergrendeld en u moet wachten tot deze
opnieuw is ingesteld. Dit treft meestal Samsung-apparaten.
# Samsung-fabrieksresetbeveiliging - houd er rekening mee dat Samsung-apparaten
mogelijk beide deactiveringsvergrendelingen nodig hebben (Activeringsslot en Factory
Reset-beveiliging)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tik op het startscherm van de telefoon op Apps
Selecteer Instellingen
Tik op Accounts
Tik op het account dat u wilt verwijderen
Selecteer Meer in de rechterbovenhoek van het scherm
Tik op Account verwijderen

# Apple vind mijn iPhone (FMiP)
1. Ga in een webbrowser naar http://icloud.com/find en log in met uw Apple ID.
2. Klik op Alle apparaten en klik vervolgens op het apparaat waarop u Zoek mijn iPhone
wilt uitschakelen.
3. Klik op iPhone wissen of iPad wissen.
4. Wanneer het apparaat is gewist, klikt u op Verwijderen uit account
U kunt ook naar Apple's Find My iPhone gaan: https://support.apple.com/kb/PH19302
Artikel 10 – Eigendomsoverdracht en risico-overdracht

De eigendomsoverdracht van de Producten en de overdracht van de risico's van verlies,
diefstal en beschadiging van de Producten vindt plaats op het moment dat het Bedrijf de
Producten aan de Vervoerder ter beschikking stelt. Daarom zullen de Producten worden
vervoerd op risico en gevaar van de Klant, en in het geval van geconstateerde schade aan de
Producten, dient de Klant eventuele reserveringen te maken bij de Vervoerder in
overeenstemming met de huidige wet- en regelgeving.
Artikel 11- Levering
De Producten worden geleverd door de door het Bedrijf aangewezen vervoerder (hierna de
"Vervoerder").
De verplichting van het Bedrijf om de Producten te leveren is voltooid vanaf het moment dat
de Producten aan de Vervoerder ter beschikking worden gesteld.
De leveringstermijnen die in de Productadvertenties worden vermeld, zijn die welke door de
Vervoerder worden verstrekt. Levertijden kunnen variëren, vooral tijdens drukke periodes.
De klant wordt eraan herinnerd dat deze levertijden ter informatie worden gegeven en dat
het bedrijf niet aansprakelijk kan worden gesteld als ze niet worden nageleefd, zodat de
klant geen schadevergoeding van het bedrijf kan eisen in geval van vertragingen of
tekortkomingen door de vervoerder.
Tenzij anders aangegeven, zal het Bedrijf de Producten binnen maximaal 48 werkuren na
ontvangst van de betaling verzenden.
Het Bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die ontstaat aan de
Producten nadat deze ter beschikking zijn gesteld aan de Vervoerder. De Klant dient de staat
van de Producten bij levering door de Vervoerder te controleren en eventuele noodzakelijke
reserveringen of claims aan de Vervoerder te melden in overeenstemming met de huidige
wet- en regelgeving. Daarom wordt overeengekomen dat in geval van verdwijning van
(diefstal en/of verlies) en/of beschadiging van de Producten, vanaf het moment dat het
Bedrijf de door de Klant gekochte Producten aan de Vervoerder ter beschikking stelt, het
Bedrijf geen om welke reden dan ook aansprakelijk worden gesteld, zodat de Klant geen
schadevergoeding van het Bedrijf kan eisen.
In het geval van een probleem met de levering, verbindt de klant zich ertoe om Recommerce
Solutions alle nodige documenten te bezorgen die onze logistieke partners nodig hebben
(een klacht indienen, een ontkenningsbrief, foto's van het pakket, enz.) bij het verkrijgen van
een vergoeding van de vervoerder.
Als de Klant het Product niet in ontvangst kan nemen op voorlegging door de Vervoerder, en
als de Vervoerder het Product aan het Bedrijf retourneert omdat de Klant de levering niet in
ontvangst heeft genomen, zal het Product opnieuw naar de Klant worden verzonden op zijn
of haar eigen kosten.
Artikel 12 – Persoonlijke informatie

De persoonsgegevens van de Koper worden verwerkt door Recommerce Solutions SA. Het
beleid inzake persoonsgegevens wordt beschreven in het document “PERSOONSGEGEVENS
BESCHERMINGSBELEID” beschikbaar op
https://assets.recommerce.com/clc/commons/legals/nl/RCS-Privacy-Policy-verkoop.pdf
Artikel 13 – Contactgegevens van het bedrijf
13-1 : Bedrijfsnaam
RECOMMERCE is een commercieel merk welke behoort tot RECOMMERCE SOLUTIONS,
société anonyme (SA - Franse naamloze vennootschap) met een aandelenkapitaal van
248.415,40 euro, ingeschreven in het bedrijfs- en handelsregister van Créteil onder nummer
513 969 402. Het intercommunautaire btw-nummer is FR 01-51-39-69-402. Het
hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd op Avenue Lénine 54, 94250 Gentilly (Frankrijk).
13-2: Bedrijfscontactgegevens
Het bedrijf is per e-mail bereikbaar op het volgende adres:
customerservice@recommerce.com
Artikel 14 – Toepasselijk recht en geschillen
DEZE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN ZIJN ONDERWORPEN AAN DE FRANSE
WETGEVING, MET UITSLUITING VAN ENIGE REGELS DIE DE WETTENKEUZE BEPALEN. VOOR
ALLE GESCHILLEN MET BETREKKING TOT DEZE CONTRACTUELE RELATIE, ZULLEN DE Partijen
OVEREENKOMEN EEN MINNELIJKE OPLOSSING TE ZOEKEN ALVORENS ENIGE JURIDISCHE
ACTIE TE NEMEN. IN HET GEVAL DE Partijen NIET BINNEN EEN REDELIJKE TERMIJN KUNNEN
KOMEN, ALLE GESCHILLEN DIE KUNNEN ONTSTAAN BINNEN DE CONTRACTUELE RELATIE
TUSSEN DE Partijen EN/OF ALS GEVOLG VAN DEZE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN,
BETREFFENDE DE INTERPRE GELDIGHEID, UITVOERING, OF EFFECTEN ZULLEN WORDEN
VOORGELEGD AAN DE RECHTBANKEN DIE BEVOEGD ZIJN OM DERGELIJKE ZAKEN TE HOREN.
INDIEN DE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN IN EEN OF MEER TALEN WORDEN
VERTAALD, HEEFT DE FRANSE TEKST VOORWAARD IN GEVAL VAN EEN GESCHIL.
Artikel 15 – Aanvaarding door de Klant
Door een bestelling op de Website te plaatsen en te bevestigen, wordt de Klant geacht
volledig en volledig akkoord te gaan met deze Algemene Verkoopvoorwaarden, die de Klant
uitdrukkelijk erkent en aanvaardt, en doet hij afstand van elk recht om voorrang te claimen
op een tegenstrijdig document, die niet bindend zijn voor het Bedrijf.

