
 

 

Algemene Voorwaarden 

Triple B IT beheer | tel. 06 2490 7576 | e-mail: info@TripleBit.nl | websites: 

http://www.TripleBit.nl en al haar andere en subdomeinen.  

Artikel 1. Voorwerp  

Deze gebruikersovereenkomst bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn 

op het gebruik van de informatie en diensten aangeboden door de site en Triple B IT beheer. 

De gebruiker (zij het bezoeker, klant of adverteerder) van de site en van de diensten die 

aangeboden worden, wordt geacht ingestemd te hebben met de bepalingen van deze 

gebruikersovereenkomst.  

Triple B IT beheer behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze gebruikersovereenkomst 

te wijzigen. De aangepaste gebruikersovereenkomst zal bekend gemaakt worden op de site en 

zal automatisch van kracht worden na de bekendmaking.  

Artikel 2. Aansprakelijkheid  

Triple B IT beheer kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of 

tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Dit geldt zowel voor 

informatie die door Triple B IT beheer zelf op de site werd geplaatst, alsook voor informatie 

afkomstig van gebruikers (bezoekers en adverteerders).  

Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële 

compensatie. Triple B IT beheer is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor 

mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke 

schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, 

monteren, schrijven en interpreteren van informatie.  

Triple B IT beheer biedt de website uitdrukkelijk aan "zoals ze is". Voor de technische 

realisatie ervan wordt beroep gedaan op de meest geavanceerde technieken. Triple B IT 

beheer kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of 

eventueel disfunctioneren van het systeem.  

Triple B IT beheer is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door 

derden. Triple B IT beheer oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en 

aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van 

links naar deze websites betekent niet dat Triple B IT beheer de elementen goedkeurt die 

deze sites bevatten, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen Triple B IT 

beheer en de eigenaars van deze sites.  

De informatie op de site wordt periodiek gewijzigd. Triple B IT beheer behoudt zich het recht 

voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de site.  

Artikel 3. Intellectuele eigendom en copyright  

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de op de site verstrekte gegevens (teksten, grafische 

elementen,...) eigendom zijn en blijven van Triple B IT beheer. Niets van de site mag 

gebruikt worden voor reproductie, aanpassing, verspreiding, verkoop, publicatie of 



 

commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Triple B IT 

beheer. Het is ook verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor 

onwettige doeleinden. Het opslaan van informatie van de site in een database is niet 

toegestaan, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door een 

browser.  

Artikel 4. Algemene voorwaarden  

Alle producten die door Triple B IT beheer aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en 

te goeder trouw beschreven. De aanbiedingen en de prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze 

op onze website aangeboden worden en voor de periode vermeld. De aangegeven prijzen zijn 

inclusief BTW. Triple B IT beheer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (druk)fouten 

die in zijn aanbiedingen voorkomen.   

Wij bieden de producten op onze website aan met de clausule: zolang de voorraad strekt.  

Triple B IT beheer doet haar best om alle door u bestelde producten op voorraad te hebben. 

Het kan echter gebeuren dat een artikel uit voorraad is; in dat geval informeren wij u zo vlug 

mogelijk en kunt u beslissen om uw bestelling te annuleren.   

Triple B IT beheer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit 

het niet voorradig zijn van een product.  

Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen u en Triple B IT beheer wanneer Triple B 

IT beheer de bevestiging ontvangt van uw bestelling op zijn website, of wanneer Triple B IT 

beheer uw geldig ingevulde en ondertekende bestelbon ontvangt.   

Triple B IT beheer kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen 

aan andere voorwaarden, in het geval bij voorbeeld van belangrijke bestellingen of 

voorafbetalingen, bestellingen gedaan door minderjarigen, wanneer de bestelbon onvolledig 

of onjuist is, of wanneer vorige bestellingen niet betaald werden.   

Indien u een product wenst terug te sturen omdat u van mening veranderde, kunt u dit doen 

binnen de 7 dagen die volgen op de ontvangst. Wij zullen uw bestelling -indien reeds betaald- 

terugbetalen zodra wij het geretourneerde artikel ontvangen. U zult de verzendingskosten 

betalen om het product terug te sturen.   

Indien het product dat u ontvangt niet het product was dat u bestelde, of indien het 

beschadigd aankomt, stuurt u het dan terug binnen de 7 dagen die volgen op de ontvangst. 

Wij zullen uw bestelling terugbetalen en uw verzendingskosten vergoeden bij ontvangst van 

het door u geretourneerde artikel.   

Indien u ons een opdracht heeft gestuurd, kunt u die tot 7 dagen voor aanvang van die 

opdracht kosteloos annuleren. Indien de annulering niet tijdig is, dient u het afgesproken 

bedrag voor de desbetreffende opdracht alsnog aan ons te betalen. Hiervoor zult u een factuur 

van ons krijgen. Indien er geen bedrag afgesproken is, zal er een schatting worden gemaakt 

hoeveel tijd de klus in beslag zou nemen en zal de factuur hierop gebaseerd worden. 

Eventuele materiaalkosten zullen wij in zo een geval slechts bij u in rekening brengen indien 

wij het niet meer retour kunnen sturen naar de zaak waar wij het ingekocht hebben.  

Artikel 5. Privacyregeling en bescherming van de persoonlijke levenssfeer  



 

Triple B IT beheer respecteert uw on line privacy en doet al het mogelijke om uw privacy in 

relatie tot je gebruik van onze website te beschermen.  

U kunt onze website bezoeken zonder ook maar één persoonsgegeven te leveren. Om 

bepaalde producten en diensten te kunnen leveren, die op onze website worden aangeboden, 

moet Triple B IT beheer echter kunnen beschikken over sommige persoonsgegevens. Onder 

meer wanneer u een abonnement neemt op een nieuwsbrief om geïnformeerd te blijven over 

onze activiteiten, wanneer u een bestelling plaatst in onze shop, wanneer u een abonnement 

neemt, of wanneer u deelneemt aan een enquête of wedstrijd, gaat u ermee akkoord dat Triple 

B IT beheer de persoonsgegevens die u opgeeft verzamelt en registreert. In deze gevallen 

geven wij aan welke informatie voor ons noodzakelijk is om de desbetreffende dienst goed te 

kunnen uitvoeren.   

Triple B IT beheer zal uw gegevens gebruiken om u in de eerste plaats de gevraagde dienst of 

informatie te kunnen leveren en om u verder op de hoogte te houden van haar activiteiten, en 

eventueel voor statistische en direct-marketing doeleinden.  

Triple B IT beheer treedt op als verantwoordelijke van de verwerking van de 

persoonsgegevens die via deze Website worden verzameld en kan de verwerking ervan 

opdragen aan verwerkers. Daarbij neemt Triple B IT beheer de nodige maatregelen om de 

veiligheid van de verwerking te waarborgen.   

U kunt ons verzoeken toegang te verkrijgen tot persoonsgegevens die op u betrekking 

hebben; om ze te controleren of om ons te vragen ze te verbeteren en bij te werken.Dit kan 

door een schriftelijk verzoek te sturen naar het adres van Triple B IT beheer zoals onderaan 

vermeld.  

Triple B IT beheer heeft tevens de mogelijkheid om uw adres mee te delen aan derden 

waarmee zij samenwerkt, binnen en buiten de Europese Gemeenschap. U kunt een lijst van 

deze bedrijven ontvangen door een schriftelijk verzoek te sturen naar het adres van Triple B 

IT beheer zoals onderaan vermeld. Zij kunnen u interessante informatie toesturen over hun 

producten en diensten.  

Tijdens uw bezoek aan onze Website kunnen wij informatie opslaan op uw computer in de 

vorm van een Cookie of van een gelijkaardig bestand. Die informatie maakt het ons mogelijk 

om u een betere dienstverlening te bieden en latere bezoeken van de Website makkelijker te 

doen verlopen. Zo krijgen we bijvoorbeeld inzicht in de taal die u koos voor de Website. Met 

de meeste internetbrowsers kunt u de Cookies van uw harde schijf verwijderen, ze, of de 

browser vragen u van hun aanwezigheid op de hoogte te brengen, voordat ze definitief 

worden opgeslagen. Om meer over die functies te weten te komen, kunt u de instructies lezen 

die verschijnen op het informatiescherm van uw browser.  

U kunt contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@TripleBit.nl of door te 

schrijven naar Triple B IT beheer, Privacy, Oostzeedijk 202 3063 BM Rotterdam.  

Artikel 6 Betalingscondities  

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de betalingscondities:   

 



 

 

• betaling dient te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum indien op de dertigste 

dag na factuurdatum niet (volledig) is betaald, is de klant vanaf die dag een rente van 

1% per maand met een minimum van € 25,00 verschuldigd over het onbetaalde 

bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk laatste geval de wettelijke rente is 

verschuldigd. bij overschrijding van de betalingstermijn houdt Triple B IT beheer zich 

het recht voor eventuele verstrekte kortingen in te trekken en de vervallen korting 

automatisch te factureren.   

• Indien de klant ook na het verstrijken van een per brief gestelde nadere 

betalingstermijn het verschuldigde bedrag en de rente niet heeft betaald, is de klant 

verplicht alle buitengerechtelijke incassokosten en gerechtelijke kosten, daaronder 

begrepen de kosten van juridische bijstand en advies, te vergoeden. De door de klant 

te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 10% van het onbetaald 

gebleven bedrag, met een minimum van € 75,-.   

Vragen, opmerkingen  

Vragen over dit privacy statement of andere vragen over ons sitenetwerk kunt u via e-mail 

sturen naar info@TripleBit.nl .  

Wij behandelen iedere vraag en proberen u zo snel mogelijk een antwoord te geven.  

Mogelijk behouden wij uw opmerkingen om onze sites en programma's te verbeteren.  

E-mail contacts voor vragen info@TripleBit.nl Updated: Augustus 2011  
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