
ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BIJ AANKOPEN VIA DE SKI-RACK WEBSHOP 

VAN MACHINEHANDEL WORMGOOR 

 

Inleiding   

DEZE LEVERINGSVOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING OP ALLE LEVERINGEN VIA DE SKI-

RACK WEBSHOP Ski-Rack.nl en worden hieronder omschreven. De leveringsvoorwaarden kunnen 

door MACHINEHANDEL WORMGOOR zonder kennisgeving worden gewijzigd , echter de 

wijzigingen zijn niet van toepassing op contracten die voor het tijdstip van wijziging van kracht 

zijn geworden.  

 

Dit is een belangrijk document dat uw rechten en verplichtingen met betrekking tot transacties 

met MACHINEHANDEL WORMGOOR omschrijft, u dient het daarom zorgvuldig te lezen. Het bevat 

ook uitzonderingen en beperkingen die voor u gelden. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn 

van toepassing op al uw aankopen via de SKI-RACK webshop. Deze algemene 

leveringsvoorwaarden mogen niet worden aangevuld, aangepast of gewijzigd  door enig ander 

document of mondelinge afspraak tenzij schriftelijk akkoord bevonden door MACHINEHANDEL 

WORMGOOR.  

  

U MAG ALLEEN GOEDEREN VIA DEZE WEBSHOP AANSCHAFFEN ALS U  OUDER BENT DAN 18 

JAAR   

 

1. Geldigheid   

1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van kracht voor de aankoop van goederen  

(order). De contractpartijen zijn  MACHINEHANDEL WORMGOOR en de partij die de order plaatst 

en die zich kenbaar maakt door  de informatie die in de SKI-RACK webshop wordt afgegeven 

tijdens de bestelprocedure  of die kenbaar is aan een vooraf overeengekomen unieke 

identificatiecode ("koper" of  "u"). In het kader van deze algemene leveringsvoorwaarden kan 

contact worden opgenomen met  MACHINEHANDEL WORMGOOR via het e-mail adres  

info@ski-rack.nl  

1.2 Indien uw order(s) door MACHINEHANDEL WORMGOOR worden geaccepteerd ontstaan 

bindende wettelijke verplichtingen. MACHINEHANDEL WORMGOOR 's acceptatie van uw order(s) 

wordt u per  e-mail toegestuurd. Uw order is wettelijk geaccepteerd zodra de acceptatie 

bevestiging is verzonden. MACHINEHANDEL WORMGOOR  BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM 

TE WEIGEREN ORDERS TE ACCEPTEREN EN VOOR ALLE GOEDEREN GELDT  EEN VOORBEHOUD 

TEN AANZIEN VAN DE BESCHIKBAARHEID. MACHINEHANDEL WORMGOOR kan elk product op elk 

moment,  voordat de order is geaccepteerd door MACHINEHANDEL WORMGOOR, terugtrekken.   

 

2. Prijs en betaling   

2.1 De prijzen van de goederen die via de webshop leverbaar zijn, worden in de regel 

weergegeven inclusief btw, de btw wordt in rekening gebracht waar dat van toepassing is. 

Verzendkosten worden separaat aangegeven en in rekening gebracht, afhankelijk van de 

afmetingen en gewicht en de bestemming.   

2.2 Betaling van de goederen en verzendkosten is mogelijk met de overeengekomen wettig 

toegestane betaalwijze.  

2.3 MACHINEHANDEL WORMGOOR zal alle redelijk te achten zorgvuldigheid betrachten om de 

vertrouwelijkheid van  credit card gegevens die u in het kader van een opdracht verstrekt te 

waarborgen, o.a. door gebruik van een beveiligde verbinding voor het doorgeven van de 

gegevens, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld indien deze credit card gegevens door een 

derde partij worden gebruikt of worden onderschept. 

  

3. Levering   

3.1 Goederen worden geleverd op de overeengekomen door u aangegeven adressen. 

MACHINEHANDEL WORMGOOR kan tot zijn spijt niet afleveren op  postbus adressen. 

MACHINEHANDEL WORMGOOR is verantwoordelijk voor de verzekering en zorg voor de goederen 

tot het afleveradres. Zodra de goederen zijn  geleverd vallen ze onder uw verantwoordelijkheid.  

3.2 Levertijden zijn alleen doelstellingen. Waar geen levertijd is aangegeven zal MACHINEHANDEL 

WORMGOOR alle redelijk te achten moeite doen om te leveren binnen 15 dagen na de datum 

waarop uw opdracht door MACHINEHANDEL WORMGOOR is geaccepteerd.  Indien de goederen 

niet zijn afgeleverd binnen een redelijke termijn na de geplande leverdatum dient de koper 

contact op te nemen met MACHINEHANDEL WORMGOOR en het contractnummer en dergelijke 

gegevens door te geven zodat MACHINEHANDEL WORMGOOR de status van de aflevering kan 



nagaan en een nieuwe verwachte levertijd af kan geven. Indien de nieuwe verwachte levertijd 

onredelijk veel later is dan de oorspronkelijk gegeven levertijd hebt u het recht de opdracht te 

annuleren zonder verplichtingen ten opzichte van  MACHINEHANDEL WORMGOOR. Na een 

dergelijke annulering zal  MACHINEHANDEL WORMGOOR zorgen voor volledige terugbetaling van 

de betaalde prijs. U heeft geen andere rechten ten opzichte van MACHINEHANDEL WORMGOOR 

met betrekking tot vertragingen.   

3.3 De koper of zijn vertegenwoordiger dient te tekenen voor ontvangst van de goederen  bij 

levering op het overeengekomen adres.   

 

4. Acceptatie   

4.1 Als koper hebt u  zeven (7) werkdagen om de goederen te accepteren. Indien u 

MACHINEHANDEL WORMGOOR niet binnen deze periode per e-mail (info@ski-rack.nl) van enige 

bezwaren op de hoogte brengt , wordt u geacht de goederen te hebben geaccepteerd.   

4.2 Acceptatie is een belangrijke stap, na  acceptatie zijn uw rechten om de goederen af te wijzen 

beperkt tot de minimum rechten van afwijzing welke niet door MACHINEHANDEL WORMGOOR 

kunnen worden uitgesloten.  

4.3 Indien u niet van mening bent dat u de goederen zou moeten accepteren, neem dan svp 

contact op met  MACHINEHANDEL WORMGOOR om te zien of zij kunnen helpen. In het geval dat 

goederen worden geretourneerd moeten ze verzekerd worden verzonden en in de originele 

verpakking. (zie 7.1).   

4.5 In geval van defecten aan goederen na de acceptatie, dient de koper een garantieclaim voor 

het betreffende product in te dienen in overeenstemming met de garantievoorwaarden voor dat 

product, zoals omschreven in de garantie clausule hieronder of de documentatie die met het 

produkt is meegestuurd.   

 

5. Garantie   

5.1 ALS CONSUMENT HEBT U WETTIGE RECHTEN DIE DOOR  MACHINEHANDEL WORMGOOR 

NIET WORDEN BEPERKT OF UITGESLOTEN.   

5.2  NAAST UW WETTIGE RECHTEN ALS CONSUMENT GELDEN DE VOLGENDE 

GARANTIEVOORWAARDEN VOOR ALLE GOEDEREN   

5.3 MACHINEHANDEL WORMGOOR garandeert dat de  MACHINEHANDEL WORMGOOR goederen 

bij normaal gebruik gedurende de garantieperiode vrij zijn van produktie- en materiaalfouten. 

Zichtbare defecten moeten aan  MACHINEHANDEL WORMGOOR worden gemeld binnen  7 dagen 

na aflevering, verborgen gebreken moeten worden gemeld voor het einde van de garantieperiode 

van twaalf (12) maanden.  

5.4 Begin van de garantietermijn. De bovenvermelde garantie gaat in op de dag van levering van 

de goederen.   

5.5 Uitsluitingen. De bovenvermelde garantie geldt niet voor goederen die zijn blootgesteld aan 

onjuist gebruik of ongelukken.  

5.6 Herstelmaatregelen onder garantie. MACHINEHANDEL WORMGOOR zal de volgende 

herstelmaatregelen treffen indien de koper MACHINEHANDEL WORMGOOR gedurende de 

genoemde garantieperiode op de hoogte brengt van enige afwijking van de bovenvermelde 

garantie:  

5.6.1 Na acceptatie van de garantieclaim door MACHINEHANDEL WORMGOOR moet het defecte 

product of onderdeel naar MACHINEHANDEL WORMGOOR verzonden worden,  de koper draagt de 

verzendkosten.   

5.6.2 MACHINEHANDEL WORMGOOR zal defecte MACHINEHANDEL WORMGOOR goederen 

repareren of vervangen en binnen een redelijke termijn terugsturen  naar de koper.    

5.6.3 Indien naar het inzicht van MACHINEHANDEL WORMGOOR, MACHINEHANDEL WORMGOOR 

niet in staat is de afwijking van de garantie te verhelpen, kan MACHINEHANDEL WORMGOOR 

retourzending van de goederen accepteren of en de aankoopprijs terugbetalen.   

5.6.4 Als u een consument bent, TAST DEZE GARANTIE  NIET UW WETTIGE RECHTEN AAN.  

 

6. Beperking van aansprakelijkheid   

6.1 U dient de normaal te achten voorzichtigheid in acht nemen bij het gebruik van de 

MACHINEHANDEL WORMGOOR producten.   

6.2 Tot de maximale mate waarin de wet dit toestaat :  

6.2.1 wijst MACHINEHANDEL WORMGOOR alle aansprakelijkheid af voor schade die leidt tot 

verlies van gebruiksmogelijkheden, verlies van winst, verlies van verwachte winst of teleurstelling 

of enig indirect toevallig of resulterend verlies in enigerlei vorm.   



6.2.2  is MACHINEHANDEL WORMGOOR 's maximale aansprakelijkheid voor enige claim, op welke 

wijze die ook wordt onderbouwd,  beperkt tot een betaling van twee maal de aankoopprijs die is 

betaald voor het product dat onderwerp is van uw claim. Deze beperkende bepaling is 

opgenomen vanuit de visie dat de goederen niet bestemd zijn voor gebruik met zakelijke 

doeleinden. De limiet van uw aansprakelijkheid ten opzichte van MACHINEHANDEL WORMGOOR 

is de aankoopprijs plus verzendkosten zoals vermeld in uw contract plus eventuele rente voor te 

late betalingen en de kosten die gemoeid zijn met de inning van deze bedragen van u.   

 

7. Eigendomsvoorbehoud  

7.1 De goederen worden pas wettig eigendom van de koper op het moment dat alle vorderingen 

van MACHINEHANDEL WORMGOOR op de koper , voortvloeiend uit hun koopcontract of uit 

daaraan gerelateerde contracten , onvoorwaardelijk en volledig door de koper aan 

MACHINEHANDEL WORMGOOR zijn betaald.  

7.2 Tenzij en totdat de koper wettig eigenaar is geworden overeenkomstig bepaling 7.1 van deze 

algemene voorwaarden:   

7.2.1 Beheert de koper de goederen enkel als MACHINEHANDEL WORMGOOR’s 

vertegenwoordiger en pandgever ; en  

7.2.2 Zal de koper de goederen gescheiden houden van zijn eigen bezittingen en die van een 

derde partij, op een goede manier opgeslagen, beveiligd , verzekerd en gemarkeerd als eigendom 

van MACHINEHANDEL WORMGOOR; en   

7.2.3 Heeft MACHINEHANDEL WORMGOOR  toestemming om de goederen op elk moment te 

inspecteren en mag deze op elk moment terugnemen en heeft daartoe het recht van toegang tot 

de gebouwen van de koper; en    

7.2.4 Mag koper de goederen zoals normaal zakelijk gebruikelijk verkopen, maar mag niet op een 

andere wijze (en niet ogenschijnlijk voorhebben)  de goederen te verkopen, in onderpand te 

geven,  te belasten of ontvreemden, noch toestaan dat enige aanspraak of  verplichting op de 

goederen ontstaat.   

7.2.5 Koper kent hierbij aan  MACHINEHANDEL WORMGOOR als borgstelling alle inkomsten van 

de koper toe die voortkomen uit de verkoop van de goederen waarop een  eigendomsvoorbehoud 

rust, waarbij de koper het recht behoudt deze toegekende inkomsten te innen totdat  

MACHINEHANDEL WORMGOOR  toestemming hiertoe intrekt, en waarbij MACHINEHANDEL 

WORMGOOR verder deze toekenning op elk moment aan de klanten van de koper mag meedelen.    

7.3 In het geval dat de dagwaarde van de aan MACHINEHANDEL WORMGOOR door de bepalingen 

7.1 en/of  7.2 hierboven toegekende borgstelling op enig moment meer dan 20% hoger is dan de 

vordering die MACHINEHANDEL WORMGOOR op de koper heeft, zal MACHINEHANDEL 

WORMGOOR indien de koper hiertoe verzoekt, het overschot in de borgstelling laten vervallen.   

7.4 Niettegenstaande het eigendom van de goederen niet is overgegaan op de koper dient de 

koper de goederen te verzekeren op basis van de volledige vervangingswaarde.  

 

8. Algemeen    

8.1 Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en alle 

geschillen die daaruit mochten voortvloeien of daarmee in verband staan ,is het recht van de  

Staat der Nederlanden van toepassing . Hiermee verband houdende geschillen zullen uitsluitend 

worden berecht door de Nederlandse rechter.   

8.2 Om contact te krijgen met  MACHINEHANDEL WORMGOOR kunt u schrijven naar  

MACHINEHANDEL WORMGOOR, Steenmorsweg 8, 7478PM, Diepenheim, Nederland ,t.a.v.: 

General Manager, tel. +31(0)547 351541  

8.3 Koper mag zijn rechten en verplichtingen voortvloeiend  uit enig contract niet toekennen of 

overdragen aan enige derde partij.   

 

9. Rechten tot annulering   

9.1 Als consument kunt u het recht hebben om een aankoop van goederen via de 

MACHINEHANDEL WORMGOOR webshop te annuleren. Het recht tot annulering moet door u 

worden uitgeoefend binnen de daarvoor in de relevante wetgeving genoemde termijn. Als u zou 

besluiten om uw aankoop, overeenkomstig dit recht, te annuleren dient u er voor zorg te dragen 

dat de goederen en de verpakking in goede staat worden gehouden zodat de goederen  naar 

MACHINEHANDEL WORMGOOR kunnen worden teruggestuurd voor terugbetaling van de prijs.. 

MACHINEHANDEL WORMGOOR brengt u de herstelkosten bij eventuele beschadiging van de 

goederen en de kosten om  de goederen retour te nemen in rekening . 


