BEPALINGEN GEBRUIK INTERNETSITE / PORTAL VAN EGMOND ELEKTROGROOTHANDEL BV
1) Definities
a) VEGH:
Van Egmond Elektrogroothandel BV.
b) Website:
Het binnen Internet - of enig ander door VEGH te verkiezen
netwerk - gerealiseerde/te realiseren elektronisch berichten- en
informatieverkeer, voor zover opgezet door, afkomstig van en
onderhouden door VEGH.
c) Gebruiker:
De afnemer van diensten van de website (het binnen Internet - of
enig ander door ons te verkiezen netwerk - gerealiseerde/te
realiseren elektronisch berichten- en informatieverkeer), en in het
algemeen diegene die inlogt op de website telkens mits die door
VEGH is toegelaten.
d) Gebruikersrecht:
Het recht om in de website van VEGH opgeslagen gegevens
uitsluitend te gebruiken ten behoeve van de in de onderneming
van
de
Gebruiker
toe
te
passen
bestel-/nazoeken
calculatieactiviteit, zoals bepaald in punt 3.
e) Informatie:
Elke afbeelding en elke tekst en elk cijfer en alle combinatie van
deze, verkregen via de website.
f) Handleiding:
Een door VEGH uit te geven gebruiksaanwijzing of helpfile
betreffende onze website, welke te allen tijde door VEGH zal
kunnen worden vervangen, c.q. aangepast.
2) Gebruiksduur en beëindiging
De gebruiksfaciliteit vangt aan op de datum dat de toegangscode
wordt verstrekt en duurt voor onbepaalde tijd. Het gebruiksrecht
kan wederzijds op elk moment worden beëindigd, zonder
motivering.
3) Gebruiksrecht
a) Auteursrecht
Het is niet toegestaan Informatie in enigerlei vorm geheel of
gedeeltelijk te kopiëren, of aan derden ter beschikking te stellen of
derden daarvan kennis te laten nemen.
b) VEGH is te allen tijde gerechtigd het gebruik van de website
(nader) te reglementeren op een wijze als door haar te bepalen.
c) De Gebruiker krijgt de beschikking over een toegangscode,
welke alleen bij de Gebruiker bekend is. De Gebruiker is
verantwoordelijk voor geheimhouding van de code en draagt alle
gevolgen van het gebruik dat daarvan wordt gemaakt. Het is
VEGH te allen tijde toegestaan de mogelijkheid van Gebruiker om
de website te raadplegen, of de faciliteiten daarvan te gebruiken
tijdelijk of blijvend ongedaan te maken. De Gebruiker wordt
hiervan op de hoogte gesteld.
4) Aansluiting/Gebruik Internet/Website
a) De Gebruiker zorgt, voor eigen rekening, voor aansluiting en
gebruik van Internet en Website. Indien de Gebruiker drie
maanden of langer geen gebruik maakt van zijn toegang, heeft
VEGH het recht te blokkeren.
Na schriftelijke mededeling van de Gebruiker aan VEGH, zal een
toegekende toegangscode worden geblokkeerd.
b) De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor correct functioneren
van zijn aansluiting op Internet en de daarbij toegepaste hardware
en software.
5) Informatie
a) VEGH zal zich maximaal inspannen om de website technisch
operationeel te houden. De Informatie is in alle opzichten
vrijblijvend. VEGH kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de
inhoud en/of de correctheid en/of de volledigheid daarvan, tenzij
bepaalde gegevens uitdrukkelijk schriftelijk zijn gegarandeerd.
b) VEGH draagt maximaal zorg voor ‘up-to-date’ Informatie.
VEGH adviseert om bij specifieke artikelen tevens schriftelijke
documentatie te raadplegen.
6) Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten alsmede soortgelijke rechten
samenhangende met de Informatie en alle andere rechten
betreffende de Informatie komen uitsluitend toe aan VEGH en/of
haar toeleveranciers en/of de betreffende gerechtigden. Niets in
deze overeenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht
van zodanige rechten.

7) Aansprakelijkheid
a) VEGH zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade van welke
aard dan ook, voortvloeiende uit of in verband staande met het
gebruik (of niet kunnen gebruiken) van de Informatie, tenzij
Gebruiker kan bewijzen dat de schade het directe en voorzienbare
gevolg is van opzet of grove schuld van VEGH.
b) VEGH zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade van welke
aard dan ook, voortvloeiende uit of in verband staande met het
onjuist of onvolledig zijn (van de inhoud) of verkeerd weergegeven
zijn van de Informatie, tenzij Gebruiker kan bewijzen dat de
schade het directe en voorzienbare gevolg is van opzet of grove
schuld van VEGH.
8) Faciliteit inzake afleveradres
a) Het gebruik van een afleveradres afwijkend van het reguliere
afleveradres van gebruiker is mogelijk. Gebruiker heeft echter de
mogelijkheid deze faciliteit te (laten) blokkeren.
b) Voor wat betreft het bestellen via de website dient de Gebruiker
volgens de voorgeschreven procedures te handelen. Bij het
opgeven van een incidenteel bezorgadres (als bedoeld in dit
artikel) is de Gebruiker verplicht ervoor zorg te dragen, dat de af te
leveren goederen op dat adres door de VEGH op een acceptabele
en normaal geldende wijze kunnen worden afgeleverd.
c) De Gebruiker neemt de risico’s voor zijn rekening, zoals
bijvoorbeeld (maar daar toe niet beperkt) het risico, dat de
goederen op zulk een adres (volgens de opvatting van de
Gebruiker) niet of niet juist of niet compleet zouden zijn ontvangen.
VEGH mag wat betreft de aftekening van de paklijst of borderel ter
plaatse van het in dit artikel bedoelde andere adres geheel
vertrouwen op de persoon, die zich daar als tot die aftekening
namens de Gebruiker bevoegd aandient, met het effect, alsof de
Gebruiker persoonlijk zou hebben afgetekend.
9) Overige bepalingen
a) Gezien de aard van de onderwerpen die in deze Bepalingen zijn
opgenomen en de snelle ontwikkeling op organisatorisch en
technisch gebied, met name ook wat het informatiewezen betreft,
behoudt VEGH zich het recht voor (al dan niet na beëindiging
conform het bepaalde in punt 2) één of meer bepalingen van de
gebruikersfaciliteit met ingang van een door VEGH aan te geven
tijdstip te wijzigen c.q. het Gebruiksrecht aan te vullen of door een
andere tekst te vervangen, waarbij VEGH met het oog op een
continuering van de toelating van de Gebruiker diens uitdrukkelijke
toestemming van de nieuwe bepalingen kan vragen.
b) Geschillen welke onverhoopt mochten ontstaan tussen
Gebruiker en VEGH, zullen naar de keus van VEGH worden
beslecht door de daartoe bevoegde rechter van onze plaats van
vestiging, dan wel de bevoegde rechter van de plaats waar de
afnemer domicilie heeft, behoudens uiteraard het dwingende
recht.
c) Kennisgevingen die partijen op grond van deze overeenkomst
aan elkaar zullen doen, vinden schriftelijk (dus niet via Internet of
onze website) plaats.
d) Eventuele algemene voorwaarden van de Gebruiker zijn niet
van toepassing en binden ons derhalve in generlei opzicht. De
betrekkingen tussen partijen worden aanvullend geregeerd door
onze Algemene Leveringsvoorwaarden (zie bijlagen: 2 pagina’s).
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