Terms and Conditions
ARTIKEL 1 : Identiteit
Ondernemingsgegevens
Myhappylivingthings
Paul Parmentierlaan 45 bus 21
8300 Knokke
Tel. 0475 62 84 59
Customer service email : mail@myhappylivinghtings.com
BTW : BE 0716.723.003
De consument heeft het recht aan Myhappylivingthings mee te delen dat hij afziet van de
online aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14
kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product, tenzij hij afgehaald
heeft en dus de goederen moet inspecteren. De goederen moeten in de originele verpakking
worden teruggebracht. Zij mogen niet gebruikt zijn.

ARTIKEL 2 : Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Ondernemer: Myhappylivingthings
natuurlijke persoon die niet handelt in het kader van een professionele activiteit.
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van
één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van
een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn
samengekomen;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn
herroepingsrecht;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van
de overeenkomst op afstand volgens art. 47 Wet Marktpraktijken;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten
en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om
informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige
raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

ARTIKEL 3 : Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en
op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar op de website. Om een bestelling te
kunnen plaatsen op de website dient de consument akkoord te gaan met de algemene
voorwaarden. De algemene voorwaarden kunnen hier opgeslagen worden op
duurzame drager.

ARTIKEL 4 : Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden
geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede
beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer
gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de
aangeboden producten en/of diensten.
3. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
4. Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst
mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de
aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.
Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. De foto's
die op de website getoond worden hebben dan ook geen enkele contractuele
waarde. De ondernemer wijst elke verantwoordelijkheid af voor fouten die inde
omschrijving van de producten of diensten of in de foto's zouden kunnen
optreden. De ondernemer is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden
informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De ondernemer is in geen
geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de
rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden
6. Wanneer de consument specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur,
beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de consument om
vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden
aangepast of ingetrokken door de ondernemer. De ondernemer kan niet aansprakelijk
gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een
beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit
nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
7. De ondernemer is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te
weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel
andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

ARTIKEL 5: De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het
moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de
gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de
ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van
het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de
consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende
technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische

overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument
elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen
in acht nemen.
4. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie,
schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke
manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen : -de
voorwaarden waaronder en de wijze waarop de
consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke
melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; de informatie over
bestaande service na verkoop en garanties, de in artikel 4 lid 4 van deze voorwaarden
opgenomen gegevens tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft
verstrekt voor de uitvoering van de overeenkomst, de vereisten voor opzegging van de
overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van
onbepaalde duur is. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een
reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slichts van toepassing
op de eerste levering.

ARTIKEL6 : Herroepingsrecht
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst
zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze herroeping
kan mondeling gebeuren, doch is het aangeraden om dit schriftelijk of per e-mail te
doen omwille van het bewijs. Deze termijn gaat in op de dag na levering van het
product aan de consument.
2. De herroepingstermijn verstrijkt veertien kalenderdagen na de dag waarop de klant of
een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit
krijgt.
3. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de ondernemer via een ondubbelzinnige
verklaring (bv. schriftelijk per post, of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing
de overeenkomst te herroepen.
4. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de
verpakking.
5. De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van
consument artikelen online aankopen
6. Een retour kan uitgevoerd worden via een postorder bedrijf met de bijgesloten
retourbon. Het is ook mogelijk om het modelformulier te gebruiken welke hier te
vinden is.

ARTIKEL 7: Kosten in geval van herroeping
1. De retour is steeds gratis echter heeft u enkel in de pop up winkel de mogelijkheid om
een artikel om te ruilen.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping, terugbetalen. Een
retour zal altijd terugbetaald worden volgens dezelfde methode als deze betaald is. U
ontvangt een mail van zodra de terugbetaling verwerkt is, het kan nog enkele dagen
duren voordat dit zichtbaar is.
3. De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14
kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen
aan de ondernemer heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan de

ondernemer of een gemachtigd transporteur. De klant is op tijd als hij de goederen
terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de
klant.
De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 200,- EUR.
Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is,
behoudt de ondernemer zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en
schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het
gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is
om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle
toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden
teruggenomen.
Indien de klant de overeenkomst herroept vooraleer er geleverd of afgehaald is, zal de
ondernemer alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, inclusief de
standaard leveringskosten, aan de klant terugbetalen binnen maximum 14
kalenderdagen nadat de ondernemer op de hoogte is gesteld van de beslissing van de
klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten die al uitgeleverd
zijn kan de ondernemer wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft
teruggekregen, of totdat de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft
teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.
Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze
van levering dan de door de ondernemer geboden goedkoopste standaard levering
worden niet terugbetaald.
De ondernemer betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de
klant de oorspronkelijk transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk
anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de klant voor zulke terugbetaling
geen kosten in rekening worden gebracht.
De klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:
•

•

•
•

de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs
gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de
ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn
kunnen voordoen;
de levering van volgens specificaties van de klant vervaardigde goederen, of
die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;(bijvoorbeeld
maatwerk)
de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte
houdbaarheid;
de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden
teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en
waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

•
•

•

•
•

de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk
vermengd zijn met andere producten;
overeenkomsten waarbij de klant de ondernemer specifiek verzocht heeft
hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te
verrichten;
de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en
verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is
verbroken;
overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;
de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor
woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en
diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten
een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien

ARTIKEL8 : De Prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de
aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als
gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
2. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt
omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen
bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
3. Indien voor de leverings- of afhalingsdatum de BTW wijzigingen ondergaat, wordt de
totale prijs in dezelfde mate aangepast.
4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW,
taksen en diensten. Hier bovenop kunnen nog verzendkosten gerekend worden deze
worden duidelijk gecommuniceerd alvorens de aankoop finaal is.
5. In geval van een technische fout betreffende de affichering van de prijs zal de
ondernemer slechts gebonden zijn indien de geafficheerde prijs redelijk verwacht kon
worden voor het product of de dienst.

ARTIKEL 9 : CONFORMITEIT EN GARANTIE
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet
niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming
in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan
doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

ARTIKEL 10 : Levering en uitvoering
De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in
ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de
beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft
gemaakt.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden afgehaald of geleverd in België en
Nederland. Voor andere leveringen neemt u contact op met onze klantendienst.
De afhaling is gratis en kan binnen de 20 dagen in Knokke
De levering gebeurt door onze eigen transportdienst of een externe transporteur.
Levering in België tot aan de eerste drempel is gratis vanaf een aankoop van 1.000
euro, anders kost het 50 euro. Montage van de meubelen gelijkvloers met terugname
van de verpakking kost 25 euro.
Kleine artikelen worden per post verzonden tegen het geldende posttarief.
Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen
die in voorraad zijn aan de woonplaats van de klant geleverd binnen 30 dagen na
ontvangst van de bestelling. We streven ernaar om de goederen binnen de 8 dagen bij
u te leveren. De levering gebeurt op weekdagen tussen 9.00u en 17.00u. Levering na
17.00u op weekdagen of op zaterdag van 8.00u tot 18.00u kost 20 euro extra. Indien u
keuze maakt voor de voor- of namiddag is er een meerkost van 20 euro.
Indien de goederen niet in voorraad zijn, geldt de productietermijn van onze fabrikant
en het transport naar België.
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere
tekortkoming bij de levering, moeten door de consument onverwijld worden gemeld
aan de ondernemer.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de consument vanaf hij (of een
door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in
bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de
vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te
vervoeren en deze keuze niet door de ondernemer was geboden.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is
vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk
binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien
de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts
gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één
maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval
het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de
consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na
ontbinding, terugbetalen.
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de onderneming
binnen de 30 dagen zorgen voor de terugbetaling van dit ontbrekend artikel.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van
bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.

ARTIKEL 11 : Betaling
•

Betaling is mogelijk via Bancontact/Mister Cash/Paypal/Ideal/Belfius/ING
Home Pay/KBC

•

via overschrijving op rekeningnummer : BE41 3631 8391 8710
En enkel geldig indien overschrijving minimum 3 werkdagen vóór de
afhaling/levering werd uitgevoerd en de betaling effectief op de bankrekening
staat)

•

Contant in het afhaalpunt (pop up shop) bij afhaling

De ondernemer is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige
tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken
is.
Op onze website worden enkel betalingen aanvaard via de betaalmodules die hier
actief zijn.
De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde
betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. In geval van wanbetaling
van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht
om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te
brengen.
Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te
waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over
internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je
herkent een veilige SSLverbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van je
browser.

ARTIKEL 12: Garantie
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de
consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke
rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste
eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen
voorleggen. klanten worden aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de
goederen te bewaren.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd,
dient de klant contact op te nemen met de ondernemer klantendienst en het artikel op
zijn kosten terug te bezorgen aan de ondernemer.

Bij vaststelling van een gebrek moet de klant de ondernemer. zo snel mogelijk
inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na
vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op
herstelling of vervanging.
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die
ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het
artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de
gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel,
hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van
aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn,
behoudens tegenbewijs door de klant.

ARTIKEL 13 : Klachtenbehandeling
De consument kan klachten melden aan de onderneming via het contactformulier
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen redelijke termijn, volledig
en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de
gebreken heeft geconstateerd.
Bij de ondernemer ingediende klachten worden beantwoord binnen een termijn van 14 dagen
gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere
verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen
geantwoord
met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig
antwoord kan verwachten.
Wanneer een consument een geschil heeft met een ondernemer en hem hierover reeds heeft
geraadpleegd, dan heeft de consument de mogelijkheid om raad te vragen of klacht neer te
leggen bij BeCommerce. www.becommerce.be
http://ec.europa.eu/odr/

ARTIKEL 14 : Geschillen
Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van
overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en
diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de
ondernemer worden voorgelegd aan BeCommerce.
Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de
consument zijn klacht eerst binnen redelijke termijn aan de ondernemer heeft voorgelegd.
De ondernemer is gebonden aan deze keuze van de consument om een geschil voor te leggen
aan BeCommerce.

Wanneer de ondernemer de tussenkomst aanvraagt zal de consument binnen vijf weken na een
daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, zich schriftelijk dienen uit te spreken
of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde
rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf
weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument is uitsluitend Belgisch recht van
toepassing, voor zover het internationaal privaatrecht dit toelaat.

ARTIKEL 15: Privacy
De verantwoordelijke voor de verwerking, de ondernemer, respecteert de Belgische wet van 8
december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van
de persoonlijke gegevens.
De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende
doeleinden: de correcte uitvoering van de verkoopovereenkomst, het verwerken van de
bestelling.
U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw
persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een
schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan de ondernemer, gratis de schriftelijke
mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens
te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
U kunt zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing.
Hiertoe kunt U zich steeds richten tot Myhappylivingthings
P. Parmentierlaan 45/21 8300 Knokke
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het
gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, de ondernemer heeft
dus geen toegang tot uw paswoord.

ARTIKEL 16: Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst
worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van
uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt.
Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts
een machine identificeren.
Wij gebruiken technische cookies om onze site te kunnen optimaliseren en u meer comfort te
bieden zoals het automatisch invullen van formulieren.
U kunt uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een
waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van
uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de
help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct
kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

ARTIKEL 17: Aantasting geldigheid - niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal
dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere
bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door de ondernemer om één van de in deze Voorwaarden
opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien
worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten
aantasten.

ARTIKEL 18 : Bewijs
De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen
dienen.

