
TOEPASBAARHEID
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van HC&S aan de koper. Elke 
bestelling impliceert een zwijgende en onvoorwaardelijke instemming met de algemene voorwaarden.
HC&S kan specifieke bepalingen van de a.v. wijzigen na het verstrijken van de looptijd.

LEVERTIJD
Producten zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt. HC&S doet er alles aan om de vermelde levertijden te 
respecteren, maar kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele veroorzaakte schade door te late 
levering. HC&S accepteert in deze optiek geen enkele annulering van een bestelling. Mocht een product na bestelling 
niet beschikbaar zijn, wordt de afnemer zo snel mogelijk op de hoogte gebracht en heeft die in dat geval het recht 
de bestelling na één maand wachttijd te annuleren.

PRIJZEN
Alle prijzen op de prijslijst van HC&S zijn in euro en exclusief 21% BTW. HC&S behoudt zich het recht voor haar 
prijzen tussentijds te wijzigen.

GARANTIE
HC&S staat er voor in dat de geleverde producten beantwoorden aan de overeenkomst en voldoen aan de eisen 
van bruikbaarheid. De afnemer is verplicht de levering bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Als de producten 
niet conform de factuur zijn, dient de afnemer HC&S hiervan, niet later dan 5 dagen na ontvangst, op de hoogte te 
brengen.
Indien de klachten van de afnemer door HC&S gegrond worden bevonden, zal HC&S naar haar keuze of de met  
klacht vermelde goederen terug te nemen en daarna kosteloos te vervangen, dan wel de koper te crediteren voor  
ten hoogste het factuur bedrag van betreffende goederen. Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van  
schade is uitgesloten. Deze garantie geldt niet indien de afnemer jegens HC&S in gebreke is, schade is veroorzaakt 
door opzet of door blootstelling aan abnormale omstandigheden of anderszins onzorgvuldige of verkeerdelijke 
behandeling.

AFBEELDINGEN
Afbeeldingen verstrekt in catalogi of op de website zijn niet bindend en uitsluitend bedoeld om een voorstelling 
te geven van het artikel. Afwijkingen in welke vorm dan ook geven de koper niet het recht tot ontbinding van de 
overeenkomst of schadevergoeding.

OVERMACHT
Overmacht hoe dan ook ontstaan, geeft de verkoper het recht haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst 
geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

VERZENDING EN LEVERING
De producten worden verstuurd voor het risico en de kosten van de ontvanger. Die moet zich bij ontvangst ervan 
verzekeren dat het pakket in goede staat is en eventuele bezwaren aantekenen bij de transporteur.

AANSPRAKELIJKHEID
HC&S levert alleen producten voor professioneel gebruik en accepteert op generlei wijze verantwoording voor 
onoordeelkundig gebruik van deze.

EIGENDOMSVOORBEHOUD
De geleverde goederen blijven uitsluitend eigendom van HC&S tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen. 
In geval van niet betaling door de koper kunnen de geleverde goederen door de verkoper worden teruggevorderd.

BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER
Bij een bestelling van HC&S worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van HC&S. Deze gegevens 
worden door HC&S behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van 
persoonlijke levenssfeer. De gebruiker beschikt over een inzage, controle, verbetering en het recht op schrapping. 
De persoonsgegevens zullen niet worden bekendgemaakt aan derden.

RECHTBANK
In geval van betwisting zijn enkel rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.
De Belgische wetgeving is van toepassing

Algemene voorwaarden van Harmony Color & Style Company vof, gevestigd te Wijnegem


