
ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN   BALLSY BABY  
 Detaillisten
 
1. De (koop)overeenkomst komt tot stand Indien door Koper een order bij  Ballsy Baby wordt geplaatst, en deze order 
door Ballsy Baby  is aanvaard en of schriftelijk is bevestigd.
 
2.Orders die door Koper worden geplaatst per telefoon, e-mail of anderszins op afstand, komen tot stand door 
schriftelijke bevestiging door Ballsy Baby, tenzij Koper binnen twee werkdagen na ontvangst van de schriftelijke 
bevestiging schriftelijk meldt dat de bevestiging niet een juiste weergave geeft van hetgeen is overeengekomen.
 
3. Onverminderd het in 2 gestelde, is Ballsy Baby gerechtigd alle overeenkomsten, zonder tussenkomst van de rechter, 
zonder tot vergoeding van enige schade gehouden te zijn, naar eigen keuze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel 
vooruitbetaling voor de nog te verrichten leveranties te eisen, indien:
 
hij de uit de betreffende overeenkomsten voortvloeiende krediet risico's niet of onvoldoende kan dekken bij een door 
hem te bepalen krediet Verzekeraar, de financiële positie van de Koper verslechtert, voordat de overeenkomst(en)) 
geheel is c.q. zijn uitgevoerd.
 
4. Koper en/of Ballsy Baby is gebonden aan overeenkomsten gesloten door daartoe bevoegde personen en door 
personen van wie Verkoper en/of Koper mocht aannemen dat zij daartoe bevoegd waren.
 
5. Alle door Verkoper en Ballsy Baby overeengekomen prijzen zijn netto en exclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk 
anders vermeld.
 
6. Indien het orderbedrag van een geleverde partij lager is dan € 350,- dan komen de verzendkosten voor rekening van 
koper. Voor buitenlandse leveringen geldt een minimaal orderbedrag van € 750,-
 
7. Betaling dient te geschieden binnen de gestelde betalingstermijn, onverminderd het recht van Ballsy Baby  bij het 
sluiten van de overeenkomst een aanbetaling te bedingen. Koper is evenwel gerechtigd de betaling op te schorten 
indien hij een tekortkoming in de zaken constateert. Koper is gehouden binnen de betalingstermijn Ballsy Baby 
schriftelijk daarvan mededeling te doen. Uitoefening van het opschortingsrecht is beperkt tot het bedrag overeenkomend 
met de prijs van de zaken, die niet deugdelijk aan Koper geleverd zijn.
 
8. Koper is , indien hij de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn volledig heeft betaald, na het 
verstrijken van deze termijn in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is. In dat geval is Koper, vanaf de 
datum waarop het verschuldigde opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het openstaande bedrag 
een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente, een en ander onverminderd de overige rechten van Ballsy 
baby.
 
9. Indien Koper de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, is Ballsy Baby voorts 
gerechtigd de rekening gerechtelijk, dan wel via de kredietverzekeringsmaatschappij te laten incasseren, in welk geval 
alle hierop betrekking hebbende kosten, welke worden gesteld op minimaal tien procent van de vordering, voor rekening 
van Koper komen. Bij ingebrekestelling van betaling is Ballsy Baby gerechtigd de geleverde goederen terug te vorderen. 
Alle goederen blijven eigendom van Ballsy Baby totdat de factuur is betaald.
 
10. De goederen van Ballsy Baby mogen alleen op het overeengekomen verkooppunt (plaats) worden verkocht, verkoop 
aan en via internet winkels en aan opkopers zonder overleg is uitgesloten.
 
11. Bij klachten en mankementen verzoeken wij u om de volgende procedure te volgen:
U neemt contact met ons op, via telefoon of per e-mail. U klacht wordt genoteerd en wij bespreken met u hoe de klacht 
behandeld kan worden Wanneer wij overeenkomen dat het artikel door ons bekeken / gerepareerd moet worden, kunt u 
het artikel aan ons retour zenden. Adres Ballsy Baby Raadhuisstraat 4, 1393 NW Nigtevecht.  Wij accepteren en 
behandelen geen vuile kleding. Zichtbare gebreken en / of manco’s in een levering meldt u binnen 8 dagen na 
ontvangst.



Maatwijzer

http://www.z8.nl/webpagina/1639/nl/maatwijzer.html

