Algemene servicevoorwaarden System CSL
Wie gebruikt deze voorwaarden?
Deze voorwaarden worden gebruikt door System CSL;
KvK nummer: 24339884
BTW-nummer: NL178493661B01.
In deze voorwaarden bedoelen we met “we” of “wij” en “ons” of “onze” een bedrijf die aan
jou een product verkoopt. Als in deze voorwaarden wordt gesproken over “ik”, “je”, “jij”, “u”
“jou” of “jouw” bedoelen we daarmee de persoon die via onze website (djhingoer.nl) een
product bij ons koopt.

Waarvoor gelden deze voorwaarden en per wanneer?
Deze voorwaarden gelden wanneer je een service bij of via ons afneemt, zoals een ict dienst.
Deze voorwaarden gelden per 1 november 2016. We behouden het recht voor deze algemene
voorwaarden te wijzigen.

Hoe bestel ik een service bij jullie?
Voor het bestellen van een service bij ons kunt u contact opnemen met ons via ons
telefoonnummer, ons e-mailadres of u kunt via onze contact pagina onder het kopje "contact".
Het is ook mogelijk om via onze webshop een dienst te bestellen, u kunt dan direct online
betalen en hoeft dan niet meer te betalen als wij de dienst komen of gaan uitvoeren.

Welke prijs betaal ik?
Voordat je een service bij ons afneemt zullen we de prijs voor die service duidelijk aan je
communiceren.Voor alle services, tenzij anders is aangegeven, geldt dat je tot 24 uur van
tevoren kan annuleren zonder dat we extra kosten in rekening zullen brengen.
Alle vermelde prijzen zijn inclusief de op dat moment geldende btw maar exclusief eventuele
andere kosten, die we ook aan je communiceren.

Hoe kan ik betalen?
Op onze website leggen we duidelijk uit hoe je kan betalen voor de producten die je via onze
website koopt. Je kan betalen met Paypal, Creditcard of (binnenkort) iDEAL.
Als wij een aan ons betaald bedrag aan je terugbetalen (bij annulering of ontbinding van je
bestelling) dan betalen we dat meestal met dezelfde betaalmethode terug als waarmee je het
hebt betaald, mocht dat niet lukken zullen wij u informeren over hoe wij de betaling doen.
Voor alle producten geldt dat ze ons eigendom blijven totdat je alle in verband daarmee aan
ons te betalen bedragen hebt betaald.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?
Hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens staat in ons privacybeleid. Deze kan van tijd tot
tijd wijzigen.

En dan nog wat andere punten:
Als een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar mocht zijn, dan heeft
dit geen invloed op de andere bepalingen in deze algemene voorwaarden. Wij zullen die
nietig of vernietigbare bepaling dan vervangen met een geldige bepaling.
Als we specifieke voorwaarden gebruiken voor bepaalde producten of diensten en die zijn
strijdig met deze algemene voorwaarden dan gelden die specifieke voorwaarden.
Op de (koop)overeenkomst met jou en op deze algemene voorwaarden is alleen Nederlands
recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag 1980 is niet van toepassing.

