Leveringsvoorwaarden

Educasent
Berkenweg 8
1741 VA SCHAGEN

Algemeen
Educasent is een in Nederland gevestigde leverancier gespecialiseerd in educatieve materialen op het
gebied van English Language Teaching.
De leveringsvoorwaarden van Educasent zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar
en opvraagbaar via de website van Educasent.
Deze leveringsvoorwaarden gelden met ingang van 01.02.2016 en blijven geldig tot het moment van
uitkomen van nieuwe leveringsvoorwaarden.

Toepassing leveringsvoorwaarden Educasent
De leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en daaruit voortvloeiende
overeenkomsten bij Educasent, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld of overeengekomen.
Onder koper wordt verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Educasent verzoekt
lesmaterialen, publicaties of andere educatieve materialen te leveren.
Er is sprake van een order of bestelling als de koper aan Educasent verzoekt (via website, per e-mail,
schriftelijk of telefonisch) lesmaterialen, publicaties of andere educatieve materialen te leveren.
Als de koper een bestelling plaatst, geeft hij daarmee aan de leveringsvoorwaarden te aanvaarden.
Bestellingen via de website worden automatisch per e-mail bevestigd.
Bij het plaatsen van een bestelling is de koper verplicht alle gegevens te verstrekken die nodig zijn om
de transactie adequaat te kunnen afhandelen.
Na acceptatie van de order of bestelling door Educasent is sprake van een overeenkomst. Educasent
gaat over tot levering van de bestelling, direct nadat de lesmaterialen, publicaties of andere
educatieve materialen gereed zijn voor uitlevering.
Educasent heeft in geval van overmacht het recht om naar eigen keuze de invoering van een
bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden,
zonder dat Educasent gehouden is tot enige schadevergoeding.

Prijzen
Alle op de website genoemde prijzen zijn inclusief BTW en inclusief verzendkosten. In de door
Educasent opgemaakte offertes staat ook duidelijk vermeld dat genoemde prijzen inclusief BTW zijn.
Voor boeken, CD’s,CD-ROM’s, DVD’s bedraagt het BTW-tarief 6%, voor alle andere artikelen (digitaal
lesmateriaal), geldt een BTW-tarief van 21%.
Educasent is gerechtigd achteraf de opgegeven prijzen aan te passen, in het bijzonder wanneer een
uitgever of leverancier een prijsverhoging toepast.
Educasent behoudt zich het recht voor prijzen van in het buitenland uitgegeven lesmaterialen of
publicaties tussentijds te wijzigen, bijvoorbeeld als er sprake is van fluctuatie van valutakoersen.

Verzendkosten

Voor bestellingen binnen Nederland brengen wij géén verzendkosten in rekening.

Levering en levertijd
Bestellingen worden uiterlijk binnen twee weken afgeleverd.
Alle gekochte zaken zijn vanaf de totstandkoming van de overeenkomst voor rekening en risico van
koper.
Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van verkoper, tenzij door zijn schuld veroorzaakt.
Zaken worden vervoerd voor risico van koper, tenzij anderszins overeengekomen.
Behoudens andersluidend bericht, geschiedt aflevering voor risico van de koper op het laatst bekende
adres van koper.

Betaling
Voor bestellingen via de website door particulieren geldt dat betaling uitsluitend kan plaatsvinden via
vooruitbetaling (iDeal).
Als koper een school/instelling is kan hij wel achteraf betalen. Met de bestelling wordt een factuur
meegestuurd. Voor alle leveranties geldt een betalingstermijn van 30 dagen na de factuurdatum.

Annuleringen
Bestellingen kunnen uitsluitend schriftelijk na toestemming van Educasent worden geannuleerd.

Reclames
Eventuele reclames moeten schriftelijk geschieden binnen 7 dagen na ontvangst van de geleverde
goederen. Na deze periode is reclamatie niet meer mogelijk. De koper die het geleverde niet binnen 7
dagen na ontvangst daarvan behoorlijk op de deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de
levering akkoord te hebben bevonden.
De koper zal jegens Educasent geen aanspraak kunnen doen gelden, nadat koper het geleverde in
gebruik heeft genomen of doen nemen.
Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring en/of niet- betaling van de
gehele geleverde partij.

Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Educasent uit hoofde van de overeenkomst met haar contractpartij is
beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat
tot de overeengekomen prijs.

Overmacht
Educasent is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor haar naar
redelijkheid en billijkheid niet mogelijk is ten gevolge van buiten haar toedoen ontstane veranderingen
in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden. Zij is in dat geval gerechtigd de
uitvoering van de overeenkomst op te schorten en is nimmer gehouden tot vergoeding van enige
schade.

Eigendomsclausule
Het eigendom van de verkochte roerende zaken gaat pas over op de koper – die deze zolang voor
Educasent onder zich houdt met de zorg van een goed bewaarder – doordat en zodra door de koper
aan Educasent de koopprijs en kosten zijn voldaan.
Educasent behoudt zich al haar overige rechten voor.

