Gebruiksvoorwaarden website en webshop TRAVION & Travion SLU
1. Toepasselijkheid
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Travion B.V. & Travion IT Distribución S.L.U.,
hierna tezamen ook te noemen; VERKOPER of TRAVION, waaronder overeenkomsten van koop en verkoop en leveringen van goederen
en diensten, door het plaatsen van aankooporders met gebruik van deze website van TRAVION (de “Webshop van Travion”). De
wederpartij van Travion, hierna ook te noemen: “Koper”, aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het enkele feit van
zijn opdracht.
b. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten als bedoeld in het vorige lid zijn eveneens de Algemene Voorwaarden van TRAVION van
toepassing, voor zover daarvan in deze voorwaarden niet worden afgeweken. Voor Travion zijn de Algemene Voorwaarden
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09120764.
2. Vanaf aanvaarding van de Voorwaarden, geeft TRAVION de Koper het recht om elektronische orders te plaatsen. De Webshop van TRAVION laat
de Koper en de gebruikers van de Koper die de toelating hebben om elektronische orders door te geven namens de Koper (“Toegelaten
Gebruikers”) toe om de prijzen en productinventarissen van TRAVION te raadplegen en om aankooporders elektronisch te doen.
Bij het plaatsen van een order mag de Koper gebruik maken van één, of van een combinatie van account namen, account nummers en andere
Loginvormen, zoals paswoorden of andere codes toegewezen aan de Koper (hierna worden deze Loginvormen afzonderlijk of samen “Koper
Login” genoemd).
3. Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om de Koper Login vertrouwelijk te houden. De Koper waarschuwt TRAVION onmiddellijk bij verlies
van het paswoord of in geval van misbruik of poging tot misbruik van het paswoord van de Koper of van andere Koper Login.
4. De Koper onderkent dat hij uitsluitend hij verantwoordelijk is om veiligheidsmaatregelen en -procedures op te stellen om te garanderen dat het
gebruik van de Koper Login op juiste wijze en enkel door de Toegelaten Gebruikers geschiedt. De Koper is volledig aansprakelijk voor het gebruik
van de Koper Login door een gewezen, bestaande of toekomstige agent, vertegenwoordiger, werknemer of elke andere persoon, die een Koper
Login gekregen heeft. De Koper zal aansprakelijk zijn voor alle wijzigingen, betreffende de Toegelaten Gebruikers die de Koper
vertegenwoordigen.
5. Mede gelet op het bepaalde in het vorige lid onderkent Koper dat TRAVION zal vertrouwen op de rechtmatigheid en echtheid van de orders die
geplaatst zijn door middel van Koper Login en derhalve op basis daarvan zal overgaan tot levering en facturering van de bestelde goederen.
6. Koper erkent dat elk aankooporder, geplaatst via de Webshop van TRAVION of via andere elektronische middelen, waarbij de Koper Login wordt
vermeld of gebruikt, een rechtsgeldige en partijen bindende aankooporder oplevert.
7. Koper onderkent dat TRAVION niet de veiligheid van het Internet kan garanderen, evenmin als de mogelijkheid van het opvangen en vervalsen
van gegevens doorgezonden van de Koper naar TRAVION door het gebruiken van de juiste Koper Login. TRAVION behoudt het recht om de data die
doorgezonden wordt als waarheidsgetrouw te beschouwen in de vorm waarin deze data werd ontvangen.
8. De Koper heeft het recht om Toegelaten Gebruikers te wijzigen, toe te voegen of te schrappen na schriftelijke mededeling middels
ontvangstbewijs aan TRAVION. TRAVION zal deze veranderingen implementeren binnen 2 werkdagen na ontvangst van een dergelijke schriftelijke
mededeling.
9. TRAVION mag op elk moment de onderhavige Voorwaarden wijzigen. Na mededeling van deze veranderingen mag de Koper zijn toegang tot de
Webshop van TRAVION beëindigen met een opzegtermijn van 10 werkdagen. Bij gebreke van een dergelijke opzegging wordt de Koper
verondersteld akkoord te gaan met de veranderingen.
10. TRAVION kan Koper op elk moment en zonder opgaaf van redenen de bevoegdheid om elektronische orders te plaatsen ontzeggen, mits
daarbij een termijn van 10 werkdagen na gegeven schriftelijke mededeling in acht wordt genomen. TRAVION kan een dergelijke ontzegging met
onmiddellijke ingang doen intreden, indien de Koper deze Voorwaarden en/of de Algemene Voorwaarden niet nakomt.
11. TRAVION behoudt zich het recht voor om aankooporders geplaatst via de Webshop van TRAVION te aanvaarden of te weigeren.
12. Door te klikken op bepaalde links op de Webshop van TRAVION kan Koper terecht komen op sites van derden, waarvoor TRAVION niet
verantwoordelijk is.
13. De Koper draagt de verantwoordelijkheid voor alle onkosten en uitgaven, met inbegrip van maar niet beperkt tot kosten voor telefonie en
materiaal voor telecommunicatie, die nodig zijn om de Webshop van TRAVION te gebruiken.
14. Op alle overeenkomsten tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is
uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting berecht worden door de rechtbank te Arnhem, voor zover zij tot de
competentie van een rechtbank behoren en de wet niet bij regels van dwingend recht een andere rechtbank daarvoor bevoegd verklaard heeft.
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