VERKOOPVOORWAARDEN VOOR DE ‘ZEG HET MET ASPERGES’ ACTIE VAN VAN ESSEN CATERING
ALGEMEEN
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de ‘zeg het met asperges’ actie van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Van Essen Catering B.V. (verder te noemen: “de aanbieder”).
PRIVACY
Alle persoonlijke gegevens die je aan ons verstrekt, worden in overeenstemming met de met de General Data Protection
Regulation (GDPR) gebruikt. Er worden alleen persoonlijke gegevens gevraagd ten behoeve van de totstandkoming van de
prijsuitreiking. Deze worden uitsluitend gebruikt voor deze actie.
COOKIES
Zoals veel andere ondernemingen gebruiken wij soms de “cookie” technologie op onze website. Die cookies worden door je
browser op de computer opgeslagen. Wanneer je inlogt dan vertelt dit type cookie ons of je ons eerder bezocht hebt of dat je
een nieuwe bezoeker bent. De cookie verzamelt geen enkele persoonlijke informatie over jou en informeert ons niet omtrent
manieren om contact met je te krijgen en de cookie haalt geen informatie van je computer af. Wij gebruiken de diensten van
Google/Analytics om de routes na te trekken die de bezoekers over onze site volgen. Door dit zo te doen, zijn wij beter in staat om
te zien waarheen onze bezoekers op de site gaan en ervoor te zorgen dat het navigeren op onze site gemakkelijk is. Als je vragen
hebt over Google/Analytics, dan moet je de Google/Analytics Reporting Service Privacy Policy raadplegen om te weten te komen
hoe zij informatie verzamelen en gebruiken, en dan in het bijzonder de passage Policy on Privacy Statement for Visitors to Sites
Tracked by WebTrends on Demand.
TOEPASSELIJK RECHT
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband
houden met de actie, de website, de Instagrampagina of de Facebookpagina worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.
1. ALGEMEEN
1.1 Op al onze leveringen en diensten zijn de volgende verkoop-, levering- en betalingsvoorwaarden van toepassing.
1.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door de zeghetmetasperges.nl website.
De aanbieder is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien de
bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt de aanbieder dit binnen 3 dagen na ontvangst van de bestelling aan de koper mee.
1.3 Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en inclusief verzendkosten.
1.4 De aanbieder behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen en/of actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.
2. BETALING
2.1 Na een bestelling ontvang je direct een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van jouw bestelling en de totale
kosten, inclusief verzendkosten.
2.2 Elke bestelling wordt pas geleverd na betaling. Je kunt betalen met Ideal. De betaling loopt via Backbone Marketing
ten name van Van Essen Catering.
3. LEVERING
3.1 De door de aanbieder opgegeven levertijden in de e-mailing zijn slechts indicatief. Overschrijding van de leveringstermijn
geeft geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te
ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat er redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat je de
overeenkomst in stand houdt. Je bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te
ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
3.2 Postbusadressen zijn uitgesloten van levering. Levering vindt uitsluitend in Nederland plaats.
3.3 De bestelde artikelen worden bezorgd op het door jou opgegeven adres. De aanbieder aanvaardt geen aansprakelijkheid
als het opgegeven adres niet juist is.
4. RETOURNEREN
4.1 Je kunt je bestelling niet retourneren.
4.2 Indien je een (deels) verkeerde bestelling hebt ontvangen welke niet overeenkomt met de door jouw bestelde
aspergemaaltijden, zal de aanbieder zorg dragen voor het verzenden van de juiste aspergemaaltijden

