
Algemene Verkoopsvoorwaarden De Kringwinkel Ibogem 

1: Algemeen 

De Kringwinkel IBOGEM wordt hierna verkoper genoemd. Onder koop  wordt verstaan, de verkoopsovereenkomst die tussen koper en verkoper tot stand is 

gekomen in de winkel van de verkoper. Onder levering wordt verstaan de levering van de verkoper aan de koper van een door de koper gekocht goed. Onder 

afhaling wordt verstaan het afhalen van de door de koper gekochte goederen bij de verkoper. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de 

overeenkomst tussen verkoper en de koper met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de koper. 

2: Aansprakelijkheid en garantie 

De goederen worden aangekocht in de staat waarin ze zich bevinden. De koper is ervan op de hoogte dat de goederen die door verkoper te koop worden 

aangeboden hetzij verworven zijn door schenking, hetzij toegeëigend als materialen zonder eigenaar of achtergelaten voorwerpen. De goederen worden geleverd 

zoals omschreven op de leveringsbon, met dien verstande dat kleine, redelijke afwijkingen in goederen of leveringstermijn, geen aanleiding kunnen geven tot 

schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens het geval van een aan de verkoper toerekenbare tekortkoming. Tenzij uitdrukkelijk anders is 

overeengekomen aanvaardt de koper dat uit de omstandigheden waarin de goederen hem worden aangeboden moet worden afgeleid dat de kans groot is dat 

deze goederen gebreken kunnen vertonen die niet door verkoper gekend zijn en dat het om 2e hands goederen gaat, die mogelijks niet voldoen aan de vereisten 

inzake veiligheid. Er wordt overeengekomen tussen  de partijen dat de garantietermijn en de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt is tot een termijn van 12 

maanden vanaf de aankoop van de goederen bestemd voor normaal particulier gebruik. Voor elk gebrek dat zich voordoet binnen de zes maanden na aankoop en 

waarvoor de garantie geldt, wordt het goed gedekt door de volgende garantie: indien mogelijk wordt het goed vakkundig hersteld of vervangen door hetzelfde of 

een gelijkaardig goed. Is dit niet mogelijk dan is een prijsvermindering of ontbinding van de overeenkomst mogelijk. De afhaalbon, leveringsbon of kassaticket 

gelden als garantiebewijs. Zonder voorlegging van een van voornoemde documenten kan er van garantie geen sprake zijn. Enkel het verkooppunt vermeld op het 

kassaticket is verantwoordelijk voor de toepassing van de garantiewetgeving. De koper moet elk gebrek in overeenstemming melden binnen de 2 maand na 

vaststelling ervan. De koper brengt het goed met het garantiebewijs terug naar het verkooppunt waar het goed is aangekocht. Wanneer het goed door de verkoper 

geleverd werd bij de koper, wordt het tot 6 maanden na levering kosteloos opgehaald op het gelijkvloers niveau op het originele leveradres. Voor alle 

verplaatsingen voor goederen die niet onder garantie vallen worden de dan geldende verplaatsingskosten aangerekend. In geen geval zal de koper de ontbinding 

van de overeenkomst kunnen eisen wanneer het ingeroepen gebrek van geringe betekenis is. De garantie dekt enkel het gebrek aan overeenstemming en vervalt 

indien het gebrek te wijten is aan de koper zelf, onder meer de schade door onoordeelkundig transport, val, schokken; indien op het garantiebewijs iets is 

veranderd, doorgehaald, verwijderd of onleesbaar is gemaakt; indien de sticker met barcode veranderd, doorgehaald, verwijderd of onleesbaar gemaakt is; indien 

het toestel geopend en of reparaties uitgevoerd zijn door derden; het defect een gevolg is van waterschade,brand, ongevallen, bliksem of natuurrampen; het 

defect te wijten is door verkeerd gebruik, installatie,slecht onderhoud of nalatigheid. De garantie geldt niet voor onderdelen die geregeld moeten worden gereinigd 

of vervangen (lampen, batterijen, filters) De verkoper is vanaf de 7e maand enkel aansprakelijk als de koper kan aantonen dat dit gebrek al bestond op moment 

van de aankoop. 

 

3: Betalingen 

Alle betalingen geschieden contant aan de kassa van de Kringwinkel, tenzij anders is overeengekomen. Facturen kunnen na betaling aan de kassa van het 
verkooppunt aangevraagd worden. 

4: Leveringen 

Goederen worden geleverd op het gelijkvloers .De leveringstarieven kan men vinden in de winkel. Geleverde goederen worden door verkoper niet gemonteerd. 
De koper zorgt ervoor dat de goederen op een gemakkelijke manier naar binnen kunnen gebracht worden. Is dit niet het geval dan worden de goederen tot aan 
de buitendeur gebracht en daar geleverd. 

5: Klachten 

Alle klachten of betwistingen moeten op straffe van rechtsverval schriftelijk en per aangetekende brief worden meegedeeld op het adres van de maatschappelijke 
zetel van de verkoper en daar zijn toegekomen uiterlijk op de 5e werkdag nadat het voorwerp van de klacht gekend is bij de koper. De koper bevestigt dat hij 
voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst daadwerkelijk kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden. Alle overeenkomsten tussen de verkoper 
en de koper vallen onder het Belgisch. Indien één van de onderhavige algemene voorwaarden niet uitvoerbaar zou blijken, blijven de andere voorwaarden 
niettemin onverkort van kracht en zal de getroffen voorwaarde toepasbaar zijn in de door de wet toegestane mate. 

 

 


