
AlgemeneVoorwaarden ICTRoermond



Algemenevoorwaarden ICTRoermond,versie 1.7, laatst bĳgewerkt: 13 december2018 , pagina2

Algemene Voorwaarden ICTRoermond

Artikel 1 - Definities
In dezevoorwaardenwordt verstaanonder:
1. Bedenktĳd: de termĳn waarbinnende klant gebruik kanmakenvanzĳn herroepingsrecht;
2. Klant: de natuurlĳke persoondie niet handelt in de uitoefening vanberoepof bedrĳf en een

overeenkomst op afstand aangaatmet de ondernemer;
3. Dag:kalenderdag;
4. Duurtransactie: eenovereenkomstop afstandmet betrekking tot een reeksvanproducten

en/of diensten,waarvande leverings-en/of afnameverplichting in de tĳd isgespreid;
5. Duurzamegegevensdrager:elkmiddel dat de klant of ondernemer in staat stelt om

informatie die aanhempersoonlĳk is gericht, op te slaanop eenmanier die toekomstige
raadplegingen ongewĳzigdereproductie vande opgeslageninformatie mogelĳk maakt.

6. Herroepingsrecht: demogelĳkheid voor de klant om binnen debedenktĳd af te zienvan
de overeenkomst opafstand;

7. Overeenkomstop afstand: eenovereenkomstwaarbĳ in het kader vaneendoor de
ondernemer georganiseerdsysteemvoor verkoop op afstandvanproducten en/of diensten, tot
enmet het sluiten vandeovereenkomstuitsluitend gebruik gemaaktwordt vanéénof meer
technieken voor communicatie opafstand;

8. Techniekvoor communicatieop afstand:middel dat kanworden gebruikt voor het sluiten
vaneenovereenkomst,zonderdat klant enondernemer gelĳktĳdig in dezelfderuimte zĳn
samengekomen.

9. Klant: eennatuurlĳk persoonof een rechtspersoonwaarmeedeondernemer een
overeenkomstal danniet op afstandmeesluit.

Artikel 2 - Identiteit vandeondernemer
Indien gesprokenwordt over ondernemer in dezealgemenevoorwaarden danwordt
daarmeebedoeld:

ICTRoermond

Gevestigd te (6071KS)Swalmen, aandeRĳkswegNoord 29.
Postadres: RĳkswegNoord 29, 6071KSSwalmen.

Telefonisch te bereiken tĳdens kantoortĳden op: 0654967973.

Ingeschrevenin het handelsregister:
Handelsnaam: ICTRoermond
KvK-nummer: 63712717
BTW-nummer: NL121092537B02

E-mailadres:info@ictroermond.nl

Artikel 3 - Toepasselĳkheid
1. Dezealgemenevoorwaarden zĳn van toepassingop elk aanbod vande ondernemer en op elke

tot stand gekomenovereenkomst (op afstand) tussenondernemer enklant.
2. Voordat de overeenkomstop afstandwordt gesloten,wordt de tekst vandezealgemene

voorwaarden aande klant beschikbaargesteld. Indien dit redelĳkerwĳs niet mogelĳk is, zal
voordat de overeenkomst op afstandwordt gesloten,worden aangegevendat dealgemene
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voorwaarden bĳ deondernemer zĳn in te zienen zĳ op verzoekvandeklant zospoedigmogelĳk
kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomstop afstand elektronisch wordt gesloten,kan in afwĳking vanhet vorige
lid en voordat de overeenkomst op afstandwordt gesloten, de tekst vandezealgemene
voorwaarden langselektronische weg aande klant ter beschikkingworden gesteld op zodanige
wĳze dat dezedoor de klant op eeneenvoudigemanier kanworden opgeslagenop een
duurzamegegevensdrager.Indiendit redelĳkerwĳs niet mogelĳk is, zalvoordat de
overeenkomst op afstandwordt gesloten, worden aangegevenwaar vandealgemene
voorwaarden langselektronische weg kanworden kennisgenomenen dat zĳ opverzoekvande
klant langselektronische wegof op andere wĳze kostelooszullen worden toegezonden.

4. Voor het gevaldat naast dezealgemenevoorwaarden tevens specifiekeproduct- of
dienstenvoorwaarden van toepassingzĳn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige
toepassingen kande klant zich in gevalvan tegenstrĳdige algemenevoorwaarden steeds
beroepen opde toepasselĳkebepaling die voor hemhet meest gunstig is.

Artikel 4 - Aanbod
1. Indien eenaanbodeenbeperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt,

wordt dit nadrukkelĳk in het aanbodvermeld.
2. Het aanbodbevat eenvolledige en nauwkeurige omschrĳving vandeaangebodenproducten

en/of diensten. Debeschrĳving isvoldoende gedetailleerd om een goedebeoordeling van het
aanboddoor de klant mogelĳk te maken. Alsde ondernemer gebruik maakt vanafbeeldingen
zĳn dezeeenwaarheidsgetrouwe weergavevande aangebodenproducten en/of diensten.
Kennelĳkevergissingenof kennelĳke fouten in het aanbodbinden deondernemer niet.

3. Elkaanbodbevat zodanigeinformatie, dat voor de klant duidelĳk iswat de rechten en
verplichtingen zĳn, die aandeaanvaardingvanhet aanbodzĳn verbonden.Dit betreft in het
bĳzonder:
de prĳs en de belastingen;
de eventuele kosten vanaflevering;
a) dewĳze waarop de overeenkomst tot stand zalkomenenwelke handelingendaarvoor

nodig zĳn;
het al danniet van toepassingzĳn vanhet herroepingsrecht;
de wĳze vanbetaling, aflevering en uitvoering vandeovereenkomst;
de termĳn vanbetaling, dezebedraagt 14 dagentenzĳ andersaangegeven;
a) de termĳn voor aanvaardingvanhet aanbod,danwel de termĳn waarbinnen de

ondernemer deprĳs garandeert, dit ismaximaal30dagentenzĳ uitdrukkelĳk
anders aangegeven;

b) de hoogte vanhet tarief voor communicatie op afstand indien de kostenvanhet gebruik
vande techniek voor communicatie op afstand worden berekend op eenanderegrondslag
danhet reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

c) of de overeenkomstnade totstandkoming wordt gearchiveerd,en zoja opwelkewĳze
dezevoor de klant te raadplegenis;

d) demanier waaropdeklant, voor het sluiten vandeovereenkomst,de door hem in het kader
vande overeenkomst verstrekte gegevenskancontroleren en indien gewenst herstellen;
de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands,de overeenkomst kan
worden gesloten;

e) de gedragscodeswaaraande ondernemer zich heeft onderworpen en dewĳze waarop
de klant dezegedragscodeslangselektronische wegkan raadplegen; en

deminimale duur van deovereenkomst op afstand in gevalvaneenduurtransactie.
4. Type-endrukfouten zĳn ten alle tĳden voorbehouden.
5. Aanbiedingenzĳn geldig tot de aangegeveneinddatum en zolangde voorraad strekt.
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Artikel 5 - Deovereenkomst
1. Deovereenkomstkomt, onder voorbehoud vanhet bepaaldein lid 4, tot standop het moment

vanaanvaardingdoor de klant van het aanboden het voldoen aande daarbĳ gestelde
voorwaarden.

2. Indien deklant het aanbod langselektronische wegheeft aanvaard,bevestigt deondernemer
onverwĳld langselektronische wegdeontvangst vande aanvaardingvanhet aanbod. Zolangde
ontvangst vandezeaanvaardingniet door de ondernemer isbevestigd, kande klant de
overeenkomstontbinden.

3. Indien de overeenkomstelektronisch tot standkomt, treft deondernemer passende
technischeen organisatorischemaatregelen ter beveiliging vande elektronische overdracht
vandata en zorgt hĳ voor eenveilige web-omgeving.Indien deklant elektronisch kanbetalen,
zalde ondernemer daartoe passendeveiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. Deondernemer kanzich- binnenwettelĳke kaders- op dehoogte stellen of de klant aanzĳn
betalingsverplichtingen kanvoldoen, alsmedevanal die feiten en factoren die vanbelangzĳn
voor een verantwoord aangaanvandeovereenkomst op afstand. Indien de ondernemer op
grond vandit onderzoekgoedegronden heeft om deovereenkomst niet aante gaan,is hĳ
gerechtigd gemotiveerd eenbestelling of aanvraagte weigeren of aande uitvoering bĳzondere
voorwaarden te verbinden.

5. Deondernemer zalbĳ het product of dienst aandeklant devolgendeinformatie, schriftelĳk of
op zodanigewĳze dat dezedoor de klant op een toegankelĳke manier kan worden opgeslagen
op een duurzame gegevensdrager,meesturen:
a) het bezoekadresvande vestiging vandeondernemer waar deklant met klachten terecht

kan;
b) de voorwaardenwaaronder en dewĳze waaropde klant vanhet herroepingsrecht gebruik

kanmaken,danwel eenduidelĳke melding inzakehet uitgesloten zĳn vanhet
herroepingsrecht;

c) de informatie over garanties en bestaandeservicenaaankoop;
d) de in artikel 4 lid 3 vandezevoorwaarden opgenomengegevens,tenzĳ de ondernemer

dezegegevensal aande klant heeft verstrekt vóór deuitvoering vande overeenkomst;
e) de vereisten voor opzeggingvande overeenkomst indien de overeenkomst eenduur heeft

vanmeer dan éénjaar of vanonbepaalde duur is.
6. In gevalvaneenduurtransactie isde bepaling in het vorige lid slechtsvan toepassingop

de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht
1. Bĳ de aankoopvanproducten heeft de klant de mogelĳkheid deovereenkomst zonder

opgavevan redenen te ontbinden gedurende14dagen.Dezebedenktermĳn gaat in op de
dagnaontvangst vanhet product door de klant of eenvooraf door de klant aangewezenen
aande ondernemer bekendgemaaktevertegenwoordiger.

2. Tĳdensde bedenktĳd zalde klant zorgvuldigomgaanmet het product en de verpakking.Hĳ zal
het product slechts in diemate uitpakken of gebruikenvoor zoverdat nodig isom te kunnen
beoordelenof hĳ het product wenst te behouden.Indien hĳ vanzĳn herroepingsrechtgebruik
maakt, zalhĳ het product met alle geleverdetoebehoren en - indien redelĳkerwĳze mogelĳk - in
de originele staat enverpakkingaandeondernemer retourneren, conform dedoor de
ondernemer verstrekte redelĳke enduidelĳke instructies.

3. Bĳ levering vandiensten heeft de klant de mogelĳkheid deovereenkomst zonderopgave
van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen,ingaandeop de dagvan
het aangaanvande overeenkomst.

4. Omgebruik te makenvanzĳn herroepingsrecht, zaldeklant zichrichten naar dedoor
deondernemerbĳ het aanboden/of uiterlĳk bĳ de levering ter zakeverstrekte redelĳke
enduidelĳke instructies.
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Artikel 7 - Kostenin gevalvanherroeping
1. Indien deklant gebruikmaakt vanzĳn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van

terugzendingvoor zĳn rekening.
2. Indien de klant eenbedragbetaald heeft voor product(en) en/of de dienst(en), zalde

ondernemer dit bedragzospoedigmogelĳk, dochuiterlĳk binnen 30dagennade
terugzendingof herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
1. Het herroepingsrecht geldt niet voor aankopengedaandoor iemand die handelt

namensof voor een bedrĳf.
2. Deondernemer kanhet herroepingsrecht vande klant uitsluiten voor zovervoorzien in lid 2 en3.

Deuitsluiting vanhet herroepingsrechtgeldt slechtsindien deondernemer dit duidelĳk in het
aanbod,althans tĳdig voor het sluiten vandeovereenkomst,heeft vermeld.

3. Uitsluiting vanhet herroepingsrecht is slechtsmogelĳk voor producten:
a. die door deondernemer tot stand zĳn gebrachtovereenkomstigspecificatiesvande klant;
b. die duidelĳk persoonlĳk vanaardzĳn;
c. die door hun aardniet kunnenworden teruggezonden;
d. die snelkunnenbedervenof verouderen;
e.waarvande prĳs gebonden is aanschommelingenop definanciële markt waarop
deondernemer geeninvloed heeft;
f. voor lossekranten entĳdschriften;
g. voor audio- envideo-opnamenen computersoftware waarvandeklant de verzegeling
heeft verbroken.
h. voor audio- en video-opnamenen computersoftware die verkregenzĳn als

downloadbaarproduct.
3. Uitsluiting vanhet herroepingsrecht is slechtsmogelĳk voor diensten:

a.betreffende logies,vervoer, restaurantbedrĳf of vrĳetĳdsbesteding te verrichten op
eenbepaaldedatum of tĳdens eenbepaaldeperiode;
b. waarvande leveringmet uitdrukkelĳke instemming vande klant is begonnenvoordat de
bedenktĳd is verstreken;
c. betreffende weddenschappenen loterĳen.

Artikel 9 -Deprĳs
1. Gedurendede in het aanbodvermelde geldigheidsduur worden de prĳzen vande

aangebodenproducten en/of diensten niet verhoogd, behoudensprĳswĳzigingen alsgevolg
vanveranderingenin btw-tarieven.

2. In afwĳking vanhet vorige lid kandeondernemer producten of diensten waarvandeprĳzen
gebondenzĳn aanschommelingenop de financiële markt en waar deondernemer geen
invloed op heeft, met variabele prĳzen aanbieden. Dezegebondenheid aanschommelingenen
het feit dat eventueelvermeldeprĳzen richtprĳzen zĳn, worden bĳ het aanbodvermeld.

3. Prĳsverhogingenbinnen 3maandennade totstandkoming vandeovereenkomst zĳn
alleen toegestaanindien zĳ het gevolgzĳn vanwettelĳke regelingenof bepalingen.

4. Prĳsverhogingenvanaf 3maandennade totstandkoming vande overeenkomst zĳn alleen
toegestaanindien deondernemer dit bedongenheeft en:

a.dezehet gevolgzĳn vanwettelĳke regelingenof bepalingen; of
b. de klant de bevoegdheidheeft de overeenkomst op te zeggenmet ingangvande
dagwaarop de prĳsverhoging ingaat.

5. Bĳ de prĳzen staat aangegevenof dezeinclusief of exclusief BTWzĳn. Indien deze
informatie ontbreekt is degenoemdeprĳs exclusiefbtw.
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Artikel 10 - Conformiteit enGarantie
1. Deondernemer staat er voor in dat deproducten en/of diensten voldoen aandeovereenkomst,de

in het aanbodvermelde specificaties,aande redelĳke eisenvandeugdelĳkheid en/of bruikbaarheid
en de op dedatum vande totstandkoming vande overeenkomstbestaandewettelĳke bepalingen
en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomenstaat deondernemer er tevensvoor in dat
het product geschikt is voor ander dannormaal gebruik.

2. Eendoor deondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantiedoet niets af aande
wettelĳke rechten envorderingen die deklant op grondvandeovereenkomst tegenover de
ondernemer kandoen gelden.

Artikel 11 - Leveringenuitvoering
1. Deondernemer zalde grootst mogelĳke zorgvuldigheid in acht nemenbĳ het in ontvangst

nemenenbĳ deuitvoering vanbestellingen vanproducten en bĳ debeoordeling van
aanvragentot verlening vandiensten.

2. Alsplaats van levering geldt het adresdat de klant aande ondernemer kenbaarheeft gemaakt.
3. Met inachtneming vanhetgeenhierover in artikel 4 vandezealgemenevoorwaarden isvermeld,

zalhet bedrĳf geaccepteerdebestellingen met bekwamespoeddochuiterlĳk binnen 30dagen
uitvoeren tenzĳ een langere leveringstermĳn isafgesproken.Indien debezorgingvertraging
ondervindt, of indien eenbestelling niet danwel slechtsgedeeltelĳk kanworden uitgevoerd,
ontvangt deklant hiervanuiterlĳk 30dagennadat hĳ de bestelling geplaatstheeft bericht. De
klant heeft in dat gevalhet recht om deovereenkomstzonderkosten te ontbinden en recht op
eventuele schadevergoeding.

4. In gevalvanontbinding conform het vorige lid zaldeondernemer het bedragdat de klant
betaald heeft zospoedigmogelĳk, dochuiterlĳk binnen 30 dagennaontbinding, terugbetalen.

5. Indien levering vaneenbesteld product onmogelĳk blĳkt te zĳn, zalde ondernemer zich
inspannenom eenvervangendartikel beschikbaarte stellen. Uiterlĳk bĳ de bezorgingzalop
duidelĳke en begrĳpelĳke wĳze worden gemelddat eenvervangendartikel wordt geleverd.Bĳ
vervangendeartikelen kanhet herroepingsrecht niet worden uitgesloten.

6. Het risico vanbeschadigingen/of vermissingvanproducten berust bĳ de ondernemer tot het
moment vanbezorgingaande klant of een vooraf aangewezenen aande ondernemer bekend
gemaaktevertegenwoordiger, tenzĳ uitdrukkelĳk andersis overeengekomen.

7. Bĳ installaties vanproducten zal deondernemer twee wekennavoltooiing vande installatie een
nacontrole doen. Dedaarbĳ noodzakelĳk gebleken kleine aanpassingenzullen zosnelmogelĳk
worden uitgevoerd zonderextra kosten. Het is ter beoordeling vande ondernemer of de aanpassing
noodzakelĳk isen daardoor zonderextra kostenzalworden uitgevoerd, hier valt in ieder gevalniet
onder het verplaatsen vande producten, werkzaamhedendie langer dan twee uur in beslagnemen
en werkzaamhedenwaarextra onderdelen/producten voor nodig zĳn.

8. In gevalvan reparaties aanproducten kunnen kosten in rekeningworden gebracht indien
het probleem is gevonden,maarde klant ervoor kiest om het product niet te laten repareren
om hemmoverende reden.

9. Indien een reparatie vaneenproduct wordt uitgevoerd en het gevondenprobleemwordt
gerepareerd enhierdoor openbaard zicheenvolgendprobleem, dan is de ondernemer
hiervoor niet aansprakelĳken kunnenextra kostenvoor dezeopvolgende/tweede reparatie in
rekening worden gebracht.

10. Deondernemer is niet verantwoordelĳk voor problemen die kunnenontstaan aanandere
systemenvande klant bĳ werkzaamhedendie door deondernemer worden uitgevoerd.

11. Bĳ het uitvoeren vanwerkzaamhedenmoet de klant de ondernemer toeganggeventot alle
benodigde plaatsen ensystemen, indien de werkzaamhedenvande ondernemer worden
vertraagd doordat de klant deondernemer niet de nodige toegangverstrekt kunnen extra kosten
in rekening worden gebracht.

12. Deondernemer zalenkel degecontracteerde werkzaamhedenuitvoeren, voor
andere werkzaamhedenisde ondernemer niet aansprakelĳk.
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13. Onderhoudaansystemendie niet geleverd zĳn door deondernemer kunnenbeperkt zĳn
vanwegede beperkingen aanhet systeem.

14. Deklant is verplicht het object zorgvuldigen overeenkomstigzĳn bestemmingte gebruiken in
overeenstemmingmet de gebruiksvoorschriften vandeondernemer en fabrikant, de op het
gebruik, installatie enonderhoud vanhet object betrekking hebbendewettelĳke regelingenen
overheidsvoorschriften (daarondermedebegrependeop klant rustendeverplichtingen uit
hoofde vanverkeerswetgeving,milieuwetgeving, gezondheids-en veiligheidswetgeving).

15. Deklant is verplicht voor eigenrekening en risico alle vergunningenen toestemmingen, die op
grond vanenigewet, regelgevingof overeenkomstvereist zĳn voor het gebruik ende installatie
vanhet product endesoftware voor het object te verkrĳgenen in standte houden.

16. Deondernemer is niet aansprakelĳkvoor bestandsverlies.Deklant is verantwoordelĳk zelf back-
ups te makenvanbestandenen software. Ookbĳ de diensten back-up is de ondernemer niet
aansprakelĳk voor missendebestanden of onvolledige back-ups.

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzeggingen verlenging
1. Deklant kan eenovereenkomst die voor onbepaaldetĳd is aangegaanendie strekt tot het geregeld

afleveren vanproducten of diensten, te allen tĳde opzeggenmet inachtneming vandaartoe
overeengekomen opzeggingsregelseneen opzegtermĳn van ten hoogste één kalendermaand.

2. Deklant kan eenovereenkomst die voor bepaaldetĳd is aangegaanendie strekt tot het geregeld
afleveren vanproducten of diensten, te allen tĳde tegen het einde vandebepaaldeduur opzeggen
met inachtneming vandaartoe overeengekomenopzeggingsregelseneenopzegtermĳn van ten
hoogste één kalendermaand.

3. Deklant kande in de vorige leden genoemdeovereenkomsten:
a) te allen tĳde opzeggenenniet beperkt worden tot opzeggingopeenbepaaldtĳdstip of in

een bepaaldeperiode;
b) tenminste opzeggenop dezelfde wĳze als zĳ door hem zĳn aangegaan;
c) altĳd opzeggenmet dezelfde opzegtermĳn alsde ondernemer voor zichzelfheeft bedongen.

4. Eenovereenkomst die voor bepaaldetĳd is aangegaanendie strekt tot het geregeldafleveren van
producten of diensten, magniet stilzwĳgend worden verlengdof vernieuwd voor bepaaldeduur.

5. Eenovereenkomst die voor bepaaldetĳd is aangegaanendie strekt tot het geregeldafleveren
vanproducten of diensten, magalleen stilzwĳgend voor onbepaaldeduur worden verlengd alsde
klant te allen tĳde magopzeggenmet een opzegtermĳn van ten hoogste éénmaand.

6. Alseen overeenkomst eenduur vanmeer dan een jaar heeft, magde klant naeen jaar de
overeenkomst te allen tĳde met een opzegtermĳn van ten hoogste eenmaandopzeggen,tenzĳ de
redelĳkheid en billĳkheid zichtegen opzeggingvóór het einde vandeovereengekomenduur
verzetten.

Artikel 13 - Betaling
1. Voor zover niet anders is overeengekomen,dienen dedoor de klant verschuldigdebedragente

worden voldaanbinnen 14dagennahet ingaanvande bedenktermĳn alsbedoeld in artikel 6 lid 1.
In gevalvaneenovereenkomst tot het verlenen vaneendienst, vangt dezetermĳn aannadat de
ondernemer dedienst heeft uitgevoerd.

2. Bĳ de verkoop vanproducten aanklanten magin algemenevoorwaarden nimmer een
vooruitbetaling vanmeer dandeproductwaarden. Wanneer vooruitbetaling isbedongen,kande
klant geenenkel recht doen geldenaangaandedeuitvoering vande desbetreffende bestelling of
dienst(en), alvorensdebedongenvooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. Deklant heeft de plicht omonjuistheden in verstrekte of vermeldebetaalgegevensonverwĳld
aande ondernemer te melden.

4. In gevalvanwanbetaling vande klant heeft de ondernemer behoudenswettelĳke beperkingen,het
recht om dekostendie gemoeidzĳnmet het innen vandebetaling bĳ de klant in rekeningte
brengen.
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5. In het gevalvanwanbetalingheeft de ondernemerhet recht dienstentĳdelĳk te stoppen tot de
betalingsachterstand is ingehaald.

6. Productendie worden geplaatsten nogniet zĳn betaaldblĳven eigendomvandeondernemer tot
de klant aanzĳn betalingsverplichting heeft gedaan.

Artikel 14 –Persoonsgegevens
1. Depersoonsgegevensvande klant worden opgeslagenen gebruikt in overeenstemming met de

meest actuele wetgeving omtrent persoonsgegevens.
2. Depersoonsgegevensdieop de websites vande ondernemer worden ingevuld worden verzonden via

een veilige en versleutelde SSLverbinding.
3. Depersoonsgegevensvande klant worden enkel gebruikt voor de uitvoering vande opdracht die de

klant aandeondernemer geeft envoor het sturen vangerichte aanbiedingenennieuwsbrieven,
waarbĳ de klant altĳd demogelĳkheid heeft aante gevengeenprĳs meer te stellen op deze
informatie.

4. Voor meer informatie verwĳzen wĳ u graagnaaronzeprivacyverklaring
https://www.ictroermond.nl/privacy-policy/.

Artikel 15–Niet goedgeld terug
1. Niet goedgeld terug geldt alleenalshet probleem binnen 24uur terug keert.
2. Het terugkerende probleem moet op dezelfdewerkwĳze, moment en situatie gebeurenalsvoor dat

de werkzaamhedenplaats vonden.
3. Indien op dezelfdefactuur meerdere werkzaamhedenvermeld staankrĳgt u alleenhet geld terug

vandewerkzaamhedenwaar het probleem niet van is opgelost.
4. Het bedragwordt uiterlĳk binnen 2 wekenteruggestort uw bankrekening.
5. Iser eenoplossingmogelĳk maarkiest deklant ervoor dezeoplossingniet uit te voeren, danmag

ICTRoermondgeld in rekening brengen voor de besteedde tĳd.
6. Zakelĳkeomgevingenzĳn uitgesloten vandezeregeling. Indien u een zakelĳkeklant bent vallen al

uw vraagstukkenautomatisch in dezeuitsluiting.

Artikel 16 - Klachtenregeling
1. Deondernemer beschikt over eenklachtenprocedure enbehandelt de klacht overeenkomstig

dezeklachtenprocedure.
2. Klachtenover deuitvoering vandeovereenkomstmoeten binnen bekwametĳd, volledig en

duidelĳk omschrevenworden ingediendbĳ deondernemer, nadat deklant de gebrekenheeft
geconstateerd.

3. Bĳ de ondernemer ingediendeklachten worden binnen een termĳn van14 dagengerekendvanaf de
datum vanontvangst beantwoord. Alseenklacht eenvoorzienbaar langereverwerkingstĳd vraagt, wordt
door de ondernemer binnen de termĳn van14 dagengeantwoord met een bericht vanontvangst eneen
indicatie wanneer deklant eenmeer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Indien deklacht niet in onderling overlegkanworden opgelost ontstaat een geschildat vatbaar is
voor de geschillenregeling.

Artikel 17 - Geschillen
1. Opovereenkomsten tussende ondernemer en deklant waarop dezealgemenevoorwaarden

betrekking hebben, is uitsluitend Nederlandsrecht van toepassing.

Artikel 18 - Aanvullendeof afwĳkende bepalingen
Aanvullende danwel vandezealgemenevoorwaarden afwĳkende bepalingenmogenniet ten nadelen van
de klant zĳn endienen schriftelĳk te worden vastgelegddanwel op zodanigewĳze dat dezedoor de klant op
een toegankelĳke manier kunnen worden opgeslagenop een duurzamegegevensdrager.


