Algemene Voorwaarden Webshop
De Algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op de verkoop van clubartikelen via de site
van St. RetroRides Autohobbyclub.
Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer (de verkoper)
Stichting RetroRides Autohobbyclub
Industriestraat 5 G
6827 BD Arnhem
Nederland
E-mail : club@retrorides-arnhem.nl
Website : https://retrorides-arnhem.nl
KVK
: 67872093
Artikel 2 - Identiteit van de consument (de koper)
Consument: de natuurlijke persoon of rechtspersoon.
Artikel 3 – Communicatie
1. De aangeboden artikelen worden verkocht via de website https://retrorides-arnhem.nl, de
gezamenlijke website van RetroRides Arnhem (autobedrijf) en St. RetroRides Autohobbyclub
(autohobbyclub);
2. De communicatie over de aangeboden producten vindt plaats via de website, mail of persoonlijk
tijdens één van de clubavonden (dinsdag en donderdag 19:00 – 22:00);
3. Iedere bestelling via de site https://retrorides-arnhem.nl wordt z.s.m. elektronisch bevestigd met de
datum van de beoogde aflevering en track-en-trace gegevens van de bestelling.
Artikel 4 - Het aanbod
1. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen;
2. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn
tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst;
3. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.
Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte
kleuren van de producten;
4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en
verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
• de prijs inclusief belastingen (BTW);
• de kosten van verzending.
Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod
en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden;
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer
onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de
overeenkomst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de
overeenkomst ontbinden;
Artikel 6 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden
betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument
woonachtig is in het buitenland;
2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

