NL: Privacy Statement
Alle door de consument beschikbaar gestelde gegevens worden met discretie behandeld. De
gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, noch voor andere doeleinden gebruikt.
De achtergelaten gegevens worden alleen gebruikt in de administratie van de ondernemer.

NL: Algemene Voorwaarden
Artikel 1 - Definities
1.1 De overeenkomst: elke overeenkomst waarbij GMB Group bvba goederen levert.
1.2 Consument: de afnemer van de in het vorige lid genoemde goederen.
1.3 Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten aan consumenten aanbiedt.
1.4 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn
herroepingsrecht.
1.5 Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van
de overeenkomst op afstand.
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
2.1 Naam ondernemer:
GMB Group bvba
J.B Tassynsstraat 84, 2070 Zwijndrecht, Belgium
T: +32(0)3-7221888
E: info@gmbgroup.eu
W: www.gmbgroup.eu
BTW: BE 0477.473.491
2.2 Telefonisch bereikbaar:
Maandag t/m vrijdag van 10:00 - 12:00 en van 14:00 – 16:00 uur.
Artikel 3 - Het aanbod
3.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt,
wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
3.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten.
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, kunnen deze
afwijken van de producten, welke op dat moment worden aangeboden. Kennelijke vergissingen
of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Artikel 4 - De overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het
aanbod en daarbij een bestelling plaatst, hetzij per elektronische weg, hetzij telefonisch.
4.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de
ondernemer ook langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de
consument de overeenkomst ontbinden.

Artikel 5 - Herroepingsrecht
5.1 De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop,
zonder betaling van een boete en zonder opgave van motieven, binnen 14 werkdagen vanaf de
dag die volgt op de levering van het product.
5.2 De consument dient de ondernemer schriftelijk van deze herroeping op de hoogte te stellen
en het ongeopende product per omgaande te retourneren.
5.3 Het product dient zich in de oorspronkelijke verpakking te bevinden en mag uiteraard niet
gebruikt zijn.

Artikel 6 - Kosten in geval van herroeping
6.1 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van
terugzending voor zijn/haar rekening.
6.2 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending crediteren.
6.3 De kosten voor toezending van de bestelling worden niet gecrediteerd.

Artikel 7 - De prijzen
7.1 De genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 8 - Levering
8.1 Wanneer vooruitbetaling van toepassing is, zal de ondernemer de bestelde goederen pas
verzenden van zodra het totale bedrag van de proforma factuur op de rekening van de
onderneming staat, en dit binnen de 3 dagen na ontvangst van de betaling, tenzij anders
overeengekomen.
8.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de onderneming heeft
doorgegeven.

Artikel 9 - Betaling
9.1 Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde
bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn.
9.2 Wanneer vooruitbetaling van toepassing is, kan de consument geen enkel recht doen gelden
aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de vooruitbetaling heeft
plaatsgevonden.
9.3 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.
9.4 Alle geleverde goederen blijven steeds eigendom van de bvba GMB Group tot na de
volledige betaling.

Artikel 10 - Klant gegevens
10.1 Alle door de consument beschikbaar gestelde gegevens worden met discretie behandeld.
De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, noch voor andere doeleinden
gebruikt. De achtergelaten gegevens worden alleen gebruikt in de administratie van de
ondernemer.

Artikel 11 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
11.1. Elke betwisting met betrekking tot de interpretatie of de toepassing van de overeenkomst
valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de Antwerpse rechtbank.
11.2. De bepalingen van het contract zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

Artikel 12 - Disclaimer
12.1 De inhoud van de onderwerpen op deze webwinkel is alleen voor informatieve doeleinden
bestemd. Raadpleeg altijd een arts of specialist voor een passende diagnose en behandeling.
12.2 Voor alle aangekochte producten op deze webwinkel geldt: daar er geen controle op het
gebruik van de genoemde producten kan worden uitgeoefend, aanvaard de ondernemer geen
enkele aansprakelijkheid, ontstaan door onkundig gebruik, onvoorzichtigheid of schade direct of
indirect uit de toepassing voortvloeiend.

