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ALGEMENE VOORWAARDEN  
   
WETTELIJKE LEEFTIJD AANKOOP   

Door online te bestellen verklaart de koper aan KVV Stal Sport de wettelijke leeftijd van 

18 jaar te hebben om online te kopen. Overeenkomstig artikel 6, paragraaf 6 van de wet 

van 24 januari 1977 kan er te allen tijde gevraagd worden om aan te tonen dat de klant 

ouder is dan 18 jaar door middel van het opvragen van uw identiteitskaart of controle van 

het rijksregisternummer.   

   

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN   

Ondernemingsgegevens 

K.V.V. Stal Sport vzw 

Nieuwendijk 57 

info@kvvstalsport.be 

BE0416 410 805  

   

Artikel 1: Algemene bepalingen  

De e-commerce website van KVV Stal Sport biedt haar klanten de mogelijkheid om de 

producten uit haar webwinkel online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden 

("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een 

bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via 

de webwinkel van KVV Stal Sport moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk 

aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met 

uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden 

uitgesloten, onder voorbehoud van wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en 

uitdrukkelijk door KVV Stal Sport aanvaard zijn.  

   

Artikel 2: Prijs  

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht 

door de klant te dragen taksen of belastingen. Als leverings-, reservatie- of administratieve 

kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.  

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt 

omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten 

die niet inbegrepen zijn in de prijs.  

   

Artikel 3: Aanbod  

De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik en voor klanten die 

op de dag van aankoop en levering ouder zijn dan 18 jaar.   

   

Artikel 4: Levering en verzending  

Alle onze zendingen worden persoonlijk geleverd of verstuurd met Bpost.  Elke levering via 

Bpost is onderworpen aan een leveringskost afhankelijk van het gewicht van de zending. 

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België of andere landen van de 

Europese Unie. Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders worden de goederen 

aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling. 
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Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere 

tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden.  

 

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud  

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de 

exclusieve eigendom van KVV Stal Sport.  

   

Artikel 6: Privacy   

De verantwoordelijke voor de verwerking, KVV Stal Sport respecteert de Belgische wet van 

8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking 

van de persoonlijke gegevens.  

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende 

doeleinden: uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, 

versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.  

   

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, 

verhuren of verkopen aan derden. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk 

houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt 

gecodeerd opgeslagen, Iron Studs gin heeft dus geen toegang tot uw paswoord.  

   

Artikel 7: Wijziging voorwaarden   

De algemene verkoopsvoorwaarden van KVV Stal Sport kunnen worden aangevuld met 

andere bepalingen waar expliciet naar verwezen wordt. Ingeval van tegenstrijdigheid, 

primeren de eerstgenoemde clausules. Iron Studs gin kan deze steeds zonder nadere 

kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na een dergelijke wijziging, houdt een aanvaarding 

door de klant in van deze nieuwe voorwaarden.   

   

Artikel 8: Bewijs  

De klant aanvaardt dat elektronische communicatievormen en back-ups als bewijsvoering 

kunnen dienen.   

   

Artikel 9: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter   

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van het 

internationaal privaatrecht over het toepasselijk recht en met de clausules van de Rome-I 

verordening in verband met internationale koopovereenkomsten betreffende roerende 

zaken.   
   

 


