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Laurganic

Acceptatie van Algemene Voorwaarden
Lees deze Algemene Voorwaarden goed door. Door gebruik te maken van de website
laurganiq.nl, STEMT U ERMEE IN DAT U GEBONDEN BENT AAN DE HIER GESTELDE
ALGEMENE VOORWAARDEN EN DAT U ZICH IN AL UW CONTACT MET HET
BEDRIJF LAURGANIC AAN DE HIERNA GESTELDE VOORWAARDEN ZULT HOUDEN.
Als u niet imstemt met deze voorwaarden verlaat u dan direct deze website of neem
contact op met een bevoegde vertegenwoordiger van Laurganic.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle services en producten van het
bedrijf Laurganic (vanaf hier genoemd 'het bedrijf') gevestigd aan de Sonsbeekweg 16-3
te Arnhem in Nederland en geregistreerd by de Kamer van Koophandel 'oost Nederland'
onder nummer 09215820.
Met u wordt in deze Algemene Voorwaarden bedoeld, de persoon of rechtspersoon welke
gebruik maakt van de website laurganiq.nl of enige andere service of product(en) van het
bedrijf of enig ander contract of overeenkomst aangaat met het bedrijf Laurganic.
Met 'Contract' of 'overeenkomst' wordt bedoeld ieder door beide partijen
overeengekomen bindende overeenkomst in enige vorm, zowel mondelijk, schriftelijk als
in digitale vorm welke omvat maar niet beperkt is tot, e-mail.
Door gebruik te maken van deze website bent u een bindende overeenkomst aangegaan
met het bedrijf Laurganic en door toegang aan u toe te staan tot de website laurganiq.nl
heeft het bedrijf Laurganic geaccepteerd deze overeenkomst met u aan te gaan, welke is
gebonden aan deze Algemene Voorwaarden.
'Site' of 'website' betekent de website laurganiq.nl en de onderliggende of ingebouwde
infrastructurele en/of communicatie technologie.

U BEVESTIGT DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DEZE WEBSITE OF VAN ENIGE ANDERE
SERVICE OF PRODUCT VAN HET BEDRIJF LAURGANIC DAT U MINIMAAL 18 JAAR OUD
BENT EN DAT HET VOOR U WETTELIJK MOGELIJK IS OM DEZE OVEREENKOMST MET HET
BEDRIJF LAURGANIC AAN TE GAAN.
U GAAT ERMEE AKKOORD DAT BUITEN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN GEEN ANDERE
VOORWAARDEN VAN TOEPASSING ZIJN op enig contract of overeenkomst tussen u en het
bedrijf Laurganic met inbegrip van enige Algemene Voorwaarden van u of van de
wettelijke entiteit of rechtspersoon welke u vertegenwoordigd. Deze voorwaarden
kunnen alleen worden aangepast door middel van een expliciet en geschreven
verklaring ondertekend door een wettelijke vertegenwoordiger van het bedrijf
Laurganic.

Indemnity
U gaat ermee akkoord dat u indemnify, verdedigen en hold harmless, het bedrijf, haar
affiliates, consultants, bestuurders, medewerkers, en vertegenwoordigers ten opzichte
van enige claim van iedere derde partij, verliezen, aansprakelijkheid, schade en/of
kosten (inclusief redelijke vergoedingen en de kosten voor het inhuren en het
afhandelen van claims door een advocaat) welke het gevolg zijn van uw toegang tot
of gebruik van de websites and services en producten van het bedrijf Laurganic, het
overtreden van deze Algemene Voorwaarden door u of het inbreuk maken op enig
Intellectueel Eigendom of enig ander Recht van een persoon of rechtspersoon.

Warranty
U erkend dat de informatie op deze website en/of het functioneren van deze website
fouten kan bevatten waarvan het verhelpen of voorkomen niet binnen het bereik van de
mogelijkheden van het bedrijf Laurganic valt. De website kan tijdelijk niet beschikbaar
zijn of onderbrekingen in het fuctioneren van geboden services vertonen. Het bedrijf
Laurganic claimt niet dat het dergelijke problemen naar tevredenheid kan oplossen. U
gaat ermee akkoord dat het risico van het gebruik van deze website of enige

service of product van het bedrijf Laurganic volledig bij de gebruiker van deze
website ligt.

Het bedrijf, haar bestuurders, medewerkers en/of vertegenwoordigers zijn niet
verantwoordelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt door een derde partij, welke
betreft maar niet beperkt is tot, schade aan software of apparatuur of verlies of
beschadiging van data zowel in zijn geheel als gedeeltelijk of enig financieel verlies of
reputatieschade die het gevolg is van enig defect, deficientie of fout in enig gedeelte van
deze website of voor enig falen of enige onderbreking van de netwerk service of
onderliggende communicatie technologie welke niet binnen de controle van het bedrijf
Laurganic ligt. Het bedrijf does not endorse en is niet aansprakelijk voor de content van
enige website van een derde partij welke is gelinkt aan deze website. U gaat ermee
akkoord dat het gebruik van dergelijke links volledig op uw eigen risico plaatsvind.

Beperkte Aansprakelijkheid
U begrijpt en gaat ermee akkoord dat het bedrijf Laurganic nooit verantwoordelijk
is voor enig verlies groter dan de vervangingswaarde van het product of de service
waarover een contract of overeenkomst tussen het bedrijf Laurganic en enige andere
partij bestaat welke het bedrijf Laurganic expliciet is aangegaan.
GEEN ADVIES OF INFORMATIE IN WOORD OF ENIGE SCHRIFTELIJKE VORM, WELKE DOOR U
VERKREGEN VAN HET BEDRIJF, DE BESTUURDERS VAN HET BEDRIJF OF ENIGE
MEDEWERKER OF VERTEGENWOORDIGER VAN HET BEDRIJF LAURGANIC OF VAN DE
WEBSITES VAN HET BEDRIJF LAURGANIC ZULLEN EEN GARANTIE OF AANSPRAKELIJKHEID
TOT GEVOLG HEBBEN DIE NIET EXPLICIET IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN IS
VERMELD.

Betalen en Levering
Voor het gebruik van services en producten van het bedrijf Laurganic dient uw betaling
binnen 14 dagen na het ontvangen van de factuur aan Laurganic te zijn voldaan. Het
bedrijf Laurganic heeft het recht om services en producten niet te leveren totdat uw
betaling is ontvangen. Indien uw overeenkomst met Laurganic services betreft dient

100% van het factuur bedrag vooraf te worden voldaan. Voor producten gebruikt
Laurganic Paypal™ als betaalmethode. Het bedrijf Laurganic accepteert
betalingsmethoden en condities zoals deze door Paypal™ worden aangeboden.

Prijzen als genoemd in enig contract, aanbieding of overeenkomst zijn exclusief VAT en
enige andere kosten, belastingen en fees behalve wanneer dit expliciet anders wordt
vermeld.
U bent verantwoordelijk voor het aanleveren van correcte en actuele adres en
identiteitsgegevens. Alle rekeningen en alle informatie zal verstuurd worden naar het
adres welke u aan het bedrijf Laurganic opgeeft. U draagt zelf het risico van enig verlies
of schade veroorzaakt door het niet aanleveren van correcte adres en
identiteitsgegevens.
In geval van een bankroet heeft het bedrijf Laurganic het Recht direct op te houden met
het leveren van services en producten aan u zonder enige voorafgaande gerechtelijke
stappen.
In geval u geweld gebruikt of enige andere vorm van smaad of XXXXX tegen een
vertegenwoordiger, medewerker, consultant of bestuurder van het bedrijf Laurganic dan
heeft het bedrijf het Recht om direct het leveren van services of enige andere
contractuele verbintenissen te beeindigen. U gaat ermee akkoord dat deze consequenties
zonder voorafgaande gerechtelijke procedure zullen worden toegepast.

Privacy Beleid
Het bedrijf Laurganic vindt uw privacy belangrijk. Alle informatie
die het bedrijf Laurganic van u ontvangt zal uitsluitend worden gebruikt voor het leveren
van de best mogelijke producten en services binnen de mogelijkheden van het bedrijf
Laurganic. Het bedrijf Laurganic verkoopt NOOIT enige persoonlijke informatie voor
marketingdoeleinden zonder dat u vooraf hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven.
Informatie door het bedrijf Laurganic verzameld en/of gedeeld is strict anoniem en wordt
uitsluitend in directe relatie met het verbeteren van de producten en services van het

bedrijf Laurganic gebruikt behalve wanneer expliciet anders overeengekomen in een
contract of overeenkomst tussen u en het bedrijf Laurganic.

Eigendoms Rechten
Alle informatie, grafische ontwerpen, foto's, logos, handelsnamen, merken, product en
service -namen op de websites van het bedrijf Laurganic zijn het Intellectuele Eigendom
van het bedrijf Laurganic of van relaties of partners. U gaat ermee akkoord in geen geval
over te gaan tot het gebruik of het tonen van het hiervoor genoemde zonder vooraf
expliciete en schriftelijke toestemming welke is ondertekend door een wettelijke
vertegenwoordiger van het bedrijf Laurganic of de houder van het Intellectuele
Eigendomsrecht, wanneer dit niet het bedrijf Laurganic is.
Alles op deze en/of enige andere website van het bedrijf Laurganic (met inbegrip van,
maar niet beperkt tot tekst, grafisch werk, fotografie, logo's, iconen, handelsnamen en
software) is het eigendom van het bedrijf Laurganic haar affiliates of partners en is
beschermd door Nationale and Internationale Intellectuele Eigendoms -Rechten en
-wetgeving. Het bezoeken van deze website geeft u geen Rechten in betrekking tot het
hiervoor genoemde.
HET COPIEREN, NAMAKEN EN HERDISTRIBUEREN VAN ENIG DEEL VAN DEZE WEBSITE OF
DE INHOUD/ CONTENT VOOR COMMERCIELE DOELEINDEN IS NADRUKKELIJK VERBODEN.

Toepasbaar Recht
Mocht enige in deze Algemene Voorwaarden opgenomen voorwaarde niet toegestaan of
uitvoerbaar zijn dan zal dat alleen betrekking hebben op deze ene voorwaarde. In geen
geval is het in strijd zijn van een hier gestelde voorwaarde met lokale, nationale of
internationale wetgeving een reden voor het ongeldig verklaren van alle of enige andere
hier gestelde voorwaarde(n).
Mocht hier echter sprake van zijn dan blijven alle andere voorwaarden zonder enige
vermindering van kracht.

Op deze overeenkomst is het Nederlandse Recht van toepassing. U gaat ermee akkoord
dat enig dispuut zal worden afgehandeld door Nederlandse Rechtbanken.
Het bedrijf Laurganic heeft het Recht zonder voorafgaande aankondiging of toestemming
deze Algemene Voorwaarden of enige hierin opgenomen voorwaarde aan te passen.
Aangepaste Algemene Voorwaarden zullen worden gepubliceerd op deze website en
zullen van toepassing zijn op zowel toekomstige als eerdere overeenkomsten vanaf het
moment van publicatie. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de Algemene
Voorwaarden door te nemen en op de hoogte te zijn van eventuele veranderingen in
deze voorwaarden.
U begrijpt en gaat ermee akkoord dat het bedrijf Laurganic veranderingen of
verbeteringen aan kan brengen aan deze of enige andere website van het bedrijf
Laurganic evenals veranderingen of het beeindigen van het aanbieden van enige services
of producten van het bedrijf Laurganic op enig moment zonder voorafgaande
aankondiging.

