
	

	

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN OPGESTELD DOOR DE VERENIGING PLATFORM  
PRODUCTS, statutair GEVESTIGD TE DEN HAAG EN feitelijk KANTOORHOUDENDE TE (4205 AA) GORINCHEM 
AAN DE 
STATIONSWEG 29. Vastgesteld tijdens de Algemene vergadering van 8 maart 2018 en gedeponeerd onder 
nummer 
34179289 bij de Kamer van Koophandel 
Artikel 1. Definities 
• In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder 
• Afnemer: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. 
• Gebrek: Iedere afwijking van de Producten van de Specificatie en ieder anderszins niet naar behoren 
functioneren van 
de Producten of geleverde diensten; 
• Geschillencommissie PPP: de door de vereniging Platform Promotional Products ingestelde 
geschillencommissie; 
• Leveringstermijn: de in de Overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de Producten moeten worden 
geleverd; 
• Leverancier: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, in casu de leden van de vereniging Platform 
Promotional 
Products, die met Afnemer in een (pre-)contractuele verhouding staat; 
• Order: Iedere opdracht van Afnemer aan Leverancier tot levering van Producten, in welke vorm dan ook; 
• Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Leverancier en Afnemer tot stand komt, elke wijziging of 
aanvulling 
daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en/of ter uitvoering van die overeenkomst; 
• Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Leverancier en Afnemer wordt gesloten in het kader 
van een 
georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en 
met het 
sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor 
communicatie op afstand; 
• Producten: Alle ter uitvoering van een Order c.q. Overeenkomst door of voor rekening van Leverancier 
geproduceerde 
en/of geleverde zaken alsmede – al dan niet daarbij behorende – door Leverancier te leveren diensten, 
waaronder 
adviezen en creatieve uitingen; 
• Specificatie: De omschrijving van door Afnemer bestelde Producten welke wordt vermeld of naar welke 
wordt 
verwezen in de Order of de Overeenkomst. 
• Website: De webshop van Leverancier waarop Producten worden aangeboden die door Afnemers kunnen 
worden 
afgenomen. 
Artikel 2 Toepasselijkheid 
• Lid 1: Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn op alle aanbiedingen en offertes van Leverancier en op 
iedere 
Overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer deze algemene voorwaarden van toepassing. 
• Lid 2: De toepasselijkheid van eventuele door Afnemer gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden wordt 
door 
Leverancier uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij de toepasselijkheid daarvan door Leverancier 
uitdrukkelijk en 
schriftelijk is aanvaard. 



	

	

• Lid 3: Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden 
aan de 
Afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de Leverancier voordat de 
overeenkomst op 
afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de Leverancier zijn in te zien 
en dat zij 
op verzoek van de Afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.  



	

	

 


