  

Algemene voorwaarden

onderhavige algemene voorwaarden, Spelregels, van Kpssales.com en/of
Nederlandse wet- en regelgeving.

Algemene voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Webservice

Artikel 7 Gebruikersnaam/Wachtwoord
Aan Gebruiker verschafte gebruikersnamen en bijbehorende wachtwoorden
zijn strikt persoonlijk. Gebruiker is te allen tijde verantwoordelijk voor
handelingen die middels de aan hem toegewezen gebruikersnaam en/of
password plaatsvinden.

Artikel 1 Definities
In de onderhavige Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Kpssales.com: het door Kpssales.com ontwikkelde internetportaal
Kpssales.com dat direct verhandelbaar sierteeltproductenaanbod van
aangesloten leveranciers bevat. Spelregels: aanvullende voorschriften,
inhoudende de (operationele) gegevens en vereisten met betrekking tot
deelname aan Kpssales.com. Gebruiker: de bij Kpssales.com aangesloten
leverancier(s) en koper(s) die zich als zodanig heeft/hebben ingeschreven c.q.
aangemeld voor deelname aan Kpssales.com.
Artikel 2 Toelating; Toepasselijke voorwaarden
Kpssales.com is beschikbaar voor bij Kpssales.com ingeschreven
Gebruikers, tenzij aan hen door Kpssales.com een sanctie is opgelegd
waaruit het tegendeel blijkt. Op het gebruik van Kpssales.com en daaruit
voortkomende overeenkomsten tussen Gebruikers onderling is, naast het
bepaalde in deze Algemene voorwaarden, tevens het bepaalde in de
Spelregels en het bepaalde in de Algemene Voorwaarden van Kpssales.com
van toepassing. Bij strijdigheid tussen de diverse bepalingen en voorwaarden,
zal de volgende rangorde gelden: 1. het bepaalde in de Algemene
Voorwaarden; 2. het bepaalde in de Spelregels; 3. het bepaalde in de
algemene voorwaarden van Kpssales.com.
Artikel 3 Prijs
De aangeboden productprijs is exclusief de gebruikelijke provisiekosten, fust,
PT-heffing en BTW. Voor zover het een levering ‘af leverancier’ betreft, is de
productprijs eveneens exclusief vervoer. De prijs is inclusief eventuele
toegevoegde waarde, tenzij een aparte prijsvermelding voor toegevoegde
waarde in de aanbod informatie is opgenomen.
Artikel 4 Productfoto’s
Ten aanzien van de in Kpssales.com getoonde productfoto’s, die verbonden
zijn aan de in Kpssales.com opgenomen partij-informatie, gelden de volgende
bepalingen: De partij informatie blijft leidend. Er kunnen derhalve geen
rechten ontleend worden aan de getoonde foto's. De leverancier behoudt de
auteursrechten van de foto. De foto wordt uitsluitend voor onderstaand
specifiek gebruik verstrekt aan Gebruiker. De Gebruiker neemt
bovengenoemde voorwaarden als kettingbeding op met zijn klant.
Kpssales.com accepteert geen aansprakelijkheid en kan bij geschillen tussen
Gebruikers onderling slechts bemiddelend optreden. Het specifiek gebruik
heeft betrekking op het feit dat Gebruiker de beelden verder mogen gebruiken
in de keten onder voorwaarde dat: De foto niet wordt bewerkt; De foto
uitsluitend wordt gebruikt om directe klanten in te lichten over aanbod
waarvan de koopsom via Kpssales.com dient te worden afgerekend; De foto
enkel mag refereren aan het aanbod van de desbetreffende leverancier.
Artikel 5 Verantwoordelijkheid aanbod informatie
De leverancier draagt zorg voor correcte en volledige aanbod informatie.
Kpssales.com behoudt zich het recht voor om niet correcte, niet volledige,
verouderde of onrechtmatige aanbod informatie zonder nadere waarschuwing
te weigeren en/of te verwijderen. De leverancier is te allen tijde zelf
verantwoordelijk voor de correcte en tijdige vermelding, aanpassing en
verwijdering van de onder zijn (bedrijfs)naam in Kpssales.com geplaatste
aanbod informatie, ongeacht of hij deze informatie zelf heeft geplaatst.
Artikel 6 Aansprakelijkheid; vrijwaring
Kpssales.com aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor niet
tijdig en/of niet correct geplaatste, aangepaste of verwijderde aanbod
informatie, tenzij dit door (één van) hun medewerkers opzettelijk is geschied.
1.Kpssales.com is niet aansprakelijk voor de gevolgen van storingen in de
data/telecommunicatie infrastructuur (inclusief programmatuur), tenzij er
sprake is van opzet of grove schuld van(medewerkers van) Kpssales.com.
2.Voor indirecte schade is Kpssales.com nimmer aansprakelijk te houden.
3.Gebruiker vrijwaart Kpssales.com voor aanspraken van derden
voortvloeiende uit handelen of nalaten van de Gebruiker in strijd met de

Artikel 8 Uitsluiting
1.Kpssales.com behoudt zich het recht voor om bij handelingen in strijd met
deze Algemene voorwaarden en/of indien het handelen of nalaten van een
Gebruiker daartoe anderszins aanleiding geeft, de Gebruiker naar redelijkheid
en billijkheid voor bepaalde of onbepaalde tijd van gebruik van c.q. deelname
aan Kpssales.com uit te sluiten. Deze uitsluiting kan voorwaardelijk of
onvoorwaardelijk geschieden.
2.In het geval van (een poging tot) misbruik en/of elektronische inbraak
(hacking) van het systeem door een Gebruiker, is Kpssales.com gerechtigd de
Gebruiker onmiddellijk en onvoor- waardelijk voor onbepaalde tijd uit te
sluiten van het systeem. De Gebruiker is volledig aansprakelijk voor alle door
het misbruik of de elektronische inbraak ontstane schade.
Artikel 9 Slotbepalingen
1.Kpssales.com behoudt zich het recht voor om voor het gebruik van
Kpssales.com kosten in rekening te brengen alsmede om de Algemene
Voorwaarden en/of de Spelregels te wijzigen. Wijzigingen worden middels
publicatie op de website van Kpssales.com bekendgemaakt en zijn van
kracht vanaf vier weken na de datum van publicatie. Gebruikers onthouden
zich van het doen van mededelingen, het doorgeven van informatie of het
(in)direct aan anderen ter beschikkingstellen van gegevens, betreffende welke
informatie dan ook, waarvan zij middels Kpssales.com hebben
kennisgenomen en van welke zij begrijpen of redelijkerwijs zouden moeten
begrijpen dat deze informatie op enigerlei wijze aan een ander schade kan
berokkenen dan wel anderszins niet voor vermelding aan derden is bestemd.
Hieronder vallen in ieder geval de aanbiedingen van andere leveranciers.
2.Het intellectuele eigendom (srecht) van Kpssales.com berust bij Marco
Stolze. Data en/of andere gegevens van of afkomstig uit Kpssales.com
mogen niet zonder toestemming van Kpssales.com aan derden worden
verstrekt.
3.Door gebruik te maken van Kpssales.com verlenen Gebruikers toestemming
om zijn of haar N.A.W.-gegevens, telefoon-, fax- en administratienummer aan
derden bekend te maken, indien zulks bevorderlijk is voor de handel in
sierteeltproducten alsmede indien zulks civiel- of strafrechtelijk gewenst is.
Gebruiker is ermee bekend dat andere bij Kpssales.com ingeschreven
leveranciers en kopers kennis kunnen nemen van de door Gebruiker in
Kpssales.com vermelde gegevens.
4.Eventuele klachten dienen te worden ingediend bij Kpssales.com. Op
verbintenissen met betrekking tot Kpssales.com en daaruit voortvloeiende
geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele
geschillen tussen Gebruikers onderling, kunnen worden voorgelegd aan de
arbitragecommissie, benoemd door de VBN en de VGB, waarvan het
secretariaat gevestigd is: Postbus 220, 2670 AE Naaldwijk.
5.Alle geschillen die tussen Kpssales.com en Gebruiker(s) mochten ontstaan,
zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam
Indien de Gebruiker niet akkoord is of gaat met de betreffende wijziging, dan
hij/zij akkoord .

