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§ 1 toepassingsgebied 
 
Deze algemene voorwaarden van EGLO LEUCHTEN GMBH (hierna: "Verkoper") zijn van toepassing op 
alle verkopen, leveringen en diensten van de verkoper die de klant via de online shop bij de verkoper 
koopt. Het opnemen van klantvoorwaarden wordt tegengesproken, tenzij partijen uitdrukkelijk anders 
zijn overeengekomen. 
 

§ 2 Contract afsluiten 
 
(1) De productaanbiedingen van de verkoper vormen slechts een uitnodiging aan de klant om een 
aankoopaanbieding in te dienen. Door een bestelling te plaatsen, dient de klant een bindend 
aankoopaanbod in bij de verkoper. De aanvaarding van dit aankoopaanbod door de verkoper vindt 
alleen plaats door een acceptatieverklaring of een betalingsverzoek binnen 48 uur na ontvangst van het 
aankoopaanbod. 

 
(2) Het bestelproces door de klant begint met het plaatsen van een product in de winkelwagen. Dit 
gebeurt via de knop "in winkelwagen". De klant kan de winkelwagen op elk gewenst moment bekijken 
met behulp van het symbool "winkelwagen" in de menubalk bovenaan. 
 
Nadat de klant zijn persoonlijke winkelwagent met de gewenste producten heeft gevuld, kan hij 
doorgaan met het bestelproces door op de knop "Ga door naar afrekenen" op de volgende pagina te 
klikken. Voordien heeft de klant de mogelijkheid om de bestelhoeveelheid in de winkelwagen te wijzigen 
door het gewenste aantal te selecteren of een product uit de winkelwagen te verwijderen door op de 
knop "Prullenbak" te drukken. 

 
Als de klant nog niet is geregistreerd, kan hij een klantaccount openen bij de verkoper of doorgaan met 
de bestelling zonder een klantaccount te openen. In beide gevallen moet de klant zijn persoonlijke 
gegevens invoeren en zijn selectie bevestigen met de knop "Volgende". 
 



In de volgende bestelstap heeft de klant de mogelijkheid om een betaal- en verzendmethode te kiezen 
die door de verkoper wordt aangeboden. De respectieve selectie wordt gemaakt door "te klikken" en 
de nodige informatie in te voeren voor de respectieve betaalmethode. 

 
De klant ziet het besteloverzicht aan de rechterkant.De algemene voorwaarden kunnen worden 
geopend en gelezen door op de link te klikken. 
 
De klant plaatst zijn bindende bestelling voor de producten in de winkelwagen met de knop "Bestelling 
plaatsen“ 
 

§ 3 contractopslag 
 
De contracttekst kan door de klant worden afgedrukt met behulp van de browserfunctie. De verkoper 
maakt geen permanente back-ups van het aanbod en de contracttekst nadat het contract is gesloten en 
moet daarom indien nodig door de klant worden geïnitieerd (bijvoorbeeld door screenshot). 

 

§ 4 prijzen 
 
De door de verkoper opgegeven prijzen omvatten alle prijscomponenten inclusief de respectieve 
wettelijke belasting over de toegevoegde waarde. De btw wordt apart weergegeven. De verzendkosten 
worden afzonderlijk weergegeven in het betreffende assortiment of via de link "Verzending" en worden 
extra in rekening gebracht. Andere prijscomponenten, zoals aanvullende belastingen, douanerechten of 
andere heffingen kunnen van toepassing zijn op grensoverschrijdende leveringen. 

 

§ 5 betalingsvoorwaarden 
 
Betalingen kunnen als volgt worden gedaan: 
 
- Betaling via iDeal 
 
- Betaling via SEPA-incasso 
 
- Betaling via PayPal 

 
- Betaling met creditcard 
 

§ 6 Eigendomsvoorbehoud 
 
De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper totdat alle vorderingen uit het contract zijn 
vervuld. 
 

§ 7 aansprakelijkheid voor gebreken 

 
De wettelijke bepalingen zijn van toepassing. 
 

§ 8 contracttaal 
 
De contracttaal is Nederlands. 
 



§ 9 slotbepalingen 
 
(1) Nederlands recht is van toepassing. 

 
(2) De rechtskeuze volgens lid 1 is alleen van toepassing op consumenten voor zover de verleende 
bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van de staat waarin de 
consument / consument zijn gewone verblijfplaats heeft. 
 
(3) De voorschriften van de VN-verkoopwetgeving zijn niet van toepassing. 


