Algemene voorwaarden

Artikel 1. Offertes
Onze offertes zijn gebaseerd op de informatie die u aan ons heeft doorgegeven. U verstrekt alle
benodigde informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht. Tenzij anders vermeld, vervalt de
offerte 14 dagen na dagtekening. Standaard wordt er voor de installatie van een nieuwe computer 3
werkuren in rekening gebracht en voor overige diensten zoals installeren van een printer, instellen
router en smartphone 1 uur. De werkzaamheden vervat in deze 3 werkuren en staan vermeld op de
offerte. Deze werkzaamheden worden gedeeltelijk bij u thuis uitgevoerd. Als blijkt dat er bij u thuis
voor aanvullende werkzaamheden meer dan 2 werkuren nodig is, dan vallen die extra uren onder
meerwerk. Aanvullende werkzaamheden zijn werkzaamheden die niet in de offerte zijn afgesproken.
Deze uren worden extra in rekening gebracht.
Artikel 2. Prijzen
Tenzij anders vermeld, zijn alle prijsopgaven exclusief administratie- en voorrijkosten. Alle prijzen op
deze site zijn in EURO, inclusief BTW, exclusief verzendkosten en eventuele rembourstoeslag. De
informatie die op deze site wordt geboden is onder voorbehoud, hierbij inbegrepen de prijzen en
specificaties van producten, JRS Klundert is niet aansprakelijk indien er sprake is van kennelijke (type)
fouten. Al de genoemde handelsmerken zijn eigendom van de desbetreffende fabrikant. De
getoonde afbeeldingen worden slechts ter illustratie gebruikt en kunnen afwijken van de aangeduide
producten. Op al onze offertes en overeenkomsten zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van
toepassing. Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor JRS
Klundert geldende omstandigheden. JRS Klundert staat vrij om deze te wijzigen.
Artikel 3. Betaling
Contant betaling wordt geaccepteerd anders betaalt u door bijschrijving of storting op een door ons
aan te wijzen bankrekening. Tenzij anders is overeengekomen, moeten facturen binnen 14 dagen na
dagtekening worden voldaan.
Artikel 4. Opdrachtuitvoering
U zorgt zelf voor een back-up van uw persoonlijke data. Indien deze werkzaamheden door JRS
Klundert worden uitgevoerd zullen wij meerwerk in rekening brengen genoemd in artikel 1. Wij zijn
niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van verlies van data mits dit is uitgevoerd door JRS
Klundert. Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. U garandeert dat alle
informatie en documenten die wij nodig hebben, tijdig beschikbaar zijn voor een goede uitvoering
van de opdracht.
Artikel 5. Garantie
Voor al onze diensten geven wij 3 maanden garantie. De garantie vervalt indien de klacht wordt
veroorzaakt door eigenschuld. Wordt een gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient de klant
dit binnen 12 uur na die constatering schriftelijk of per e-mail aan JRS Klundert te melden. Wij
behouden ons het recht voor de te leveren zaken te voorzien van onze naam, merk en/of codering.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te
wijten is aan opzet of grove schuld van onze kant. Wij zullen de overeenkomst naar beste inzicht en
vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Artikel 6. Insolventie
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In de volgende situaties hebben wij het recht iedere overeenkomst met u zonder tussenkomst van de
rechter ontbonden te verklaren en alle niet-betaalde goederen terug te nemen. U moet alle door ons
gemaakte onkosten betalen, alsmede eventuele aanwijsbare schade aan geleverde goederen die
door ons moet worden hersteld.
Artikel 7. Privacy
Al de door u verstrekte informatie wordt met de grootste zorg behandeld en wordt niet aan derden
verstrekt als daar geen uitdrukkelijke toestemming voor is gegeven door de betreffende persoon.
Artikel 8. Hyperlinks
Bepaalde verwijzingen op deze site kunnen voeren naar sites die door derden worden aangeboden
en bijgehouden waarover JRS Klundert geen controle heeft.
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