
A L G E M E N E  V E R K O O P S V O O R W A A R D E N  

 

Ondernemingsgegevens  

 

BV Absil Xanthippe 

 

Absil Optics 

Grote Baan 193B/bus 02 

9120 Melsele 

België 

absil.xanthippe@telenet.be 

Tel 03/7558615       

Mobiel 0477/286211                                     

Ondernemingsnummer 0462.541.233  

BTW BE0462.541.233 

 

Vennootschapsnaam:  BV Absil Xanthippe 

Vennootschapsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BV 

Rechtspersoon van BV Absil Xanthippe: Absil Xanthippe 

Adres van Maatschappelijke zetel van BV Absil Xanthippe: 

Grote Baan 193B /bus 02   

9120 Melsele  

België 

RPR Dendermonde 

 

Artikel 1: Algemene bepalingen 

 

De e-commerce website van BV Absil Xanthippe, een BV met maatschappelijke 

zetel: Grote Baan 193B/bus02 9120 Melsele, BTW BE0462.541.233, RPR 

Dendermonde, BV Absil Xanthippe biedt haar klanten de mogelijkheid om de 

producten uit haar webwinkel online aan te kopen. 

  

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op 

elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce 

website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van BV 

Absil Xanthippe moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, 

waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met 

uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant 

worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en 

uitdrukkelijk door BV Absil Xanthippe aanvaard zijn. 

 

 

mailto:absil.xanthippe@telenet.be
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Artikel 2: Prijs 

 

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere 

verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.  

 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, 

wordt dit apart vermeld.  

 

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt 

omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen 

bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. 

 

BV Absil Xanthippe kan bovenop de prijs ook de verzendkosten aanrekenen. Dit 

wordt duidelijk aangegeven vooraleer de bestelling definitief is. 

 

Artikel 3: Aanbod 

 

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de 

grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat 

de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-

date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden BV Absil Xanthippe 

niet. BV Absil Xanthippe is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden 

informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. BV Absil Xanthippe is in 

geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of 

drukfouten. 

 

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, 

beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om 

vooraf contact op te nemen met ons per mail naar absil.xanthippe@telenet.be 

 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden 

aangepast of ingetrokken door BV Absil Xanthippe. BV Absil Xanthippe kan niet 

aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. 

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden 

geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 

  

mailto:absil.xanthippe@telenet.be
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Artikel 4: Online aankopen 

 

Bestelprocedure: 

 

1. De bestelling op de website gebeurt in het Nederlands. 

2. Om een product te bestellen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. 

Nadien geef je contactgegevens en eventueel facturatiegegevens in. 

3. Afhankelijk van het gekozen product kan je kiezen of je de producten thuis 

geleverd wil krijgen of bij ons in de winkel. 

4. Je dient je bestelling online te betalen. 

5. Na elke stap krijg je de mogelijkheid om eventuele invoerfouten te verbeteren. 

Tot slot bevestig je je bestelling door het indrukken van de bestelknop. Door je 

bestelling te bevestigen ga je akkoord met deze algemene voorwaarden, zoals 

raadpleegbaar op de website. Je bestelling is definitief van zodra je de 

bevestigingspagina te zien krijgt. 

6. Wij zullen per mail een bevestiging overmaken van jouw bestelling. Deze 

bevestigingsmail geldt als een langs elektronische weg gesloten contract. Er wordt 

geen andere vorm van het contract gearchiveerd. 

 

Artikel 5: Leveringen 

 

Afhaling in de winkel BV Absil Xanthippe: 

Indien je kiest om een bestelling op te halen, zal deze klaar staan in de winkel van 

BV Absil Xanthippe, Grote Baan 193B/bus 02 9120 Melsele.  

Indien de producten niet onmiddellijk beschikbaar zijn, laten we u dat per mail 

weten. BV Absil Xanthippe kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet 

tijdig klaarzetten of het ontbreken van producten. Indien de bestelling niet 

volledig is, zal BV Absil Xanthippe er alles aan doen je zo snel mogelijk hiervan op 

de hoogte te brengen. 

 

Thuislevering: 

 

1. Elk product kan thuis geleverd worden. 

2. Alle producten die je thuis laat leveren worden geleverd op het door jou tijdens 

bestelling aangegeven adres. 

3. De logistieke partner die de thuislevering verzorgt, zal afhangen van het 

bestelde product en/of omvang van de bestelling.  

4. De leveringskost wordt duidelijk aangegeven bij het product nog vooraleer de 

bestelling geplaats is. 

5. Thuisleveringen gebeuren enkel in België. 

6. De thuislevering gebeurt steeds op risico van BV Absil Xanthippe. Als je echter 

producten terugzendt, ben jij verantwoordelijk voor het transport, alsook van de 

transportkosten van de teruggestuurde producten. 
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7. BV Absil Xanthippe is niet verantwoordelijk voor laattijdige leveringen of niet-

leveringen door haar leveranciers of logistieke partners. 

8. Indien de geleverde producten tijdens het transport werden beschadigd, niet 

overeenstemmen met de producten die op de leveringsbon vermeld staan of niet 

overeenkomen met de producten die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk 

en zeker binnen de 3 dagen melden. Laat dit per mail weten aan ons op ons 

email adres : absil.xanthippe@telenet.be zodat naar een gepaste oplossing 

gezocht kan worden. 

9. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of 

andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden 

gemeld aan BV Absil Xanthippe. 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een 

door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de producten 

fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij 

levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft 

gekregen de producten te vervoeren en deze keuze niet door de BV Absil 

Xanthippe was geboden.  

10. Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de 

producten aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na 

ontvangst van de bestelling.  

 

Artikel 6: Betaling 

 

Betaling en betaalwijze van BV Absil Xanthippe 

 

Een aankoop is slechts definitief zodra we je betaling hebben ontvangen. 

Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, 

kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering 

en /of niet levering van je bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op 

naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt. 

 

Online betaling 

 

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: 

 via bankkaart  

 via overschrijving op rekeningnummer BE70733218288325 

 

Betaling in de winkel 

 

In de winkel aanvaarden we contante betalingen, bankkaart, kredietkaart. 

BV Absil Xanthippe is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een 

ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de 

Klant betrokken is. 

mailto:absil.xanthippe@telenet.be
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Artikel 7 : Eigendomsvoorbehoud 

 

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de 

Klant, de exclusieve eigendom van BV Absil Xanthippe.  

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van 

BV Absil Xanthippe te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel 

betaalde artikelen beslag zou komen leggen. 

 

 

Artikel 8: Herroepingsrecht 

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid 

van consument artikelen online aankopen bij BV Absil Xanthippe. 

 

Herroepingsrecht  

 

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van 

redenen de overeenkomst te herroepen.  

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u 

aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. 

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons: 

 

BV Absil Xanthippe  

Grote Baan 193B/bus 02 

9120 Melsele 

e-mail : absil.xanthippe@telenet.be 

 

via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de 

hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt  

hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde herroepingsformulier als ook in je 

orderbevestiging. U kunt het herroepingsformulierformulier elektronisch 

downloaden via onze webshop: www.webshop.absiloptics.be . 

 

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling 

betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de 

herroepingstermijn is verstreken. Zodra BV Absil Xanthippe de herroeping 

ontvangt, wordt de geldigheid van de herroeping aan de koper bevestigd. 

Ingeval de koper van dit herroepingsrecht gebruik maakt, betaalt BV Absil 

Xanthippe de reeds betaalde aankoopprijs terug. De terugbetaling gebeurt via 

dezelfde betalingswijze als diegene die de koper heeft gekozen om de betaling 

te verrichten. De kosten verbonden aan het terugzenden van de producten zijn 

voor rekening van de koper. 

mailto:absil.xanthippe@telenet.be
http://www.absiloptics.be/
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U dient de producten onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na 

de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft 

medegedeeld, aan ons terugzenden of overhandigen in de winkel van BV Absil 

Xanthippe of via bpost naar het volgend adres: 

BV Absil Xanthippe 

Grote Baan 193B/bus 02  

9120 Melsele 

U bent op tijd als u de producten terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is 

verstreken. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de producten hebben 

teruggekregen. De kosten verbonden aan het terugzenden van de producten zijn 

voor rekening van de koper. 

Indien de teruggestuurde producten zijn beschadigd of in waarde zijn 

verminderd, behoudt BV Absil Xanthippe zich het recht voor om de koper 

aansprakelijk te stellen en een schadevergoeding te eisen voor elke schade of 

waardevermindering die te wijten is aan de koper. 

 

Enkel producten die zich in de originele verpakking bevinden, voldoende 

gefrankeerd en samen met alle accessoires en toebehoren en de factuur of het 

aankoopbewijs zullen worden teruggenomen.  

 

Zullen in geen geval worden teruggenomen: 

-Gebruikte, geopende, beschreven, bevuilde, bekraste, beschadigde of 

onvolledige artikelen en/of producten. 

 

-Gedragen lenzen, brillen en zonnebrillen. 

 

-Bevuilde brillen, zonnebrillen, contactlenzen en contactlensproducten. 

 

-Bekraste zonnebrillen en brillen. 

 

-Beschadigde brillen, zonnebrillen, contactlenzen en contactlensproducten. 

-Geopende dozen contactlenzen en contactlensproducten. 

 

-Beschreven dozen contactlenzen en contactlensproducten. 

 

-Artikelen waarvan het etiket is verwijderd. 

 

-Artikelen en/of producten die onvolledig teruggezonden worden. 

 

-Artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt of volgens de specificaties van 

de klant vervaardigde producten = gepersonaliseerde artikelen.          

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht, de 

Rechtbank van Dendermonde is exclusief bevoegd. 
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HERROEPINGSFORMULIER 

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)  

 

Aan: 

 

BV Absil Xanthippe 

Grote Baan 193B/bus 02 

9120 Melsele 

absil.xanthippe@telenet.be 

 

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de 

verkoop van de volgende producten (*)/levering van de volgende dienst 

herroep/herroepen (*) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………. 

 

Besteld op (*)/Ontvangen op 

(*)………………………………………………………………………………………………………  

 

 

Naam /Namen consument(en)…...................………………………………………………………………………  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adres consument(en) ………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Datum …………………………………………………………………………………………………  

 

Handtekening van consument(en)  
(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)  

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

mailto:absil.xanthippe@telenet.be
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Artikel 9: Retour bij verkoop in de winkel 

 

Indien je een bril of zonnebril wenst te retourneren of om te ruilen dat je aankocht 

bij BV Absil Xanthippe, zal de BV Absil Xanthippe de voorwaarden voor retour of 

omruiling bepalen. 

Er wordt geen geld teruggegeven. 

 

Artikel 10: Garantie 

 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de 

consumenten bij verkoop van consumptieproducten heeft de consument 

wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering 

aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten 

onverminderd.  

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs 

kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking 

van de producten te bewaren. 

 

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, 

dient de Klant contact op te nemen met de  BV Absil Xanthippe  en het artikel op 

zijn kosten terug te bezorgen aan BV Absil Xanthippe. 

 

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant BV Absil Xanthippe zo snel mogelijk 

inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen 3 dagen na vaststelling ervan 

door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of 

vervanging.  

 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten 

die ontstaan ten gevolge van: 

-  ongelukken  

-  verwaarlozing van het product. 

-  valpartijen 

-  gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet 

naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen 

aan het artikel. 

- hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect 

gebruik. 

 -  alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan 

het product ( b.v. schokken, val, oxidatie, foutief gereinigd, bijtende producten 

gebruikt, ...); 

- de vervanging van toebehoren of hulpstukken die regelmatig dienen te worden 

vervangen. 
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- defecten ten gevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, 

natuurrampen, pandemie. 

- defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door onoordeelkundige 

behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of het gebruik van het 

product strijdig met voorschriften van de fabrikant. 

- het op een bril of zonnebril gaan zitten. 

-krassen op glazen optische als zonneglazen. 

 

 

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op 

datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen 

gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. 

 

Artikel 11: Klantendienst  

 

BV Absil Xanthippe is bereikbaar op het telefoonnummer +32 37558615, via e-mail 

op absil.xanthippe@telenet.be of per post op het volgende adres Grote Baan 

193B/Bus 02 9120 Melsele . Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.  

 

Artikel 12: Sancties voor niet-betaling 

 

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover BV Absil Xanthippe 

beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van 

de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per 

jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van 

rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd 

van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.  

 

Onverminderd het voorgaande behoudt BV Absil Xanthippe zich het recht voor 

de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen. 

 

Artikel 13: Privacy 

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, BV Absil Xanthippe respecteert de 

Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het 

privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. 

 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor 

volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het 

verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of 

marketingdoeleinden en voor garantie doeleinden. 

 

mailto:absil.xanthippe@telenet.be
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U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw 

persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een 

schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan BV Absil Xanthippe, 

Grote Baan 193B/bus 02 9120 Melsele, persoonlijk in de winkel de schriftelijke 

mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen 

de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos 

verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan 

U zich steeds richten tot BV Absil Xanthippe, Grote Baan 193B/bus 02 9120 Melsele. 

 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet 

doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. In geval van doorgifte aan 

derden: Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden 

doorgegeven aan met ons samenwerkende bedrijven:  

Contactlens fabrikanten 

Contactlensvloeistoffabrikanten 

Glasfabrikanten 

Bril en zonnebrilfabrikanten  

 

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn 

logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd 

opgeslagen, BV Absil Xanthippe heeft dus geen toegang tot uw paswoord. 

  

BV Absil Xanthippe houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te 

kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht 

worden.  

 

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren in de 

winkel. 

 

 

Artikel 14: Gebruik cookies en website 

 

Gebruik van cookies 

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw 

computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server 

van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat 

geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden 

gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine 

identificeren.  
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BV Absil Xanthippe vermeld welke soort cookies er gebruikt worden en waarvoor: 

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte 

site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: 

instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of 

nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige 

bezoeken heeft gedaan.  

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar 

wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies 

van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker 

van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan 

of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen 

op de website echter niet verhindert. 

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden 

geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie 

geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden 

verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-

functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet 

correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen 

gebruiken.  

 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van 

cookies. 

 

Gebruik website 

 

1. BV Absil Xanthippe kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele 

schade die een webbezoeker ondervindt bij een bezoek aan de website van BV 

Absil Xanthippe, bij eventuele storingen, onderbrekingen of fouten en de 

elektronische publicatie van de website of bij de onmogelijkheid om toegang te 

krijgen tot de website. 

 

2.  BV Absil Xanthippe levert alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat 

de haar toevertrouwde informatie correct is op het moment van opname in haar 

bestanden, wat niet belet dat er zich in deze bestanden steeds onvolledige, 

onnauwkeurige of niet meer actuele informatie kan bevinden. 

 

3. Deze website bevat links of referenties naar andere sites. BV Absil Xanthippe kan 

bijgevolg niet aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken 

ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. 
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4. Het verzenden van en naar de BV Absil Xanthippe-website van illegale 

materialen, zoals bedreigende, lasterlijke, discriminerende, racistische, obscene of 

pornografische materialen die in strijd zijn met de nationale of internationale 

wetgeving, is verboden. 

 

5. BV Absil Xanthippe heeft de mogelijkheid om gebieden op de website waar 

gebruikers communicatie verzenden te controleren. BV Absil Xanthippe is niet 

aansprakelijk voor de inhoud van deze communicatie. 

 

6. BV Absil Xanthippe behoudt zich het recht om gegevens verzonden door 

gebruikers te verwijderen van haar website indien deze niet overeenstemmen met 

de doeleinden van de website. 

 

 

Frauduleuze internetpraktijken 

 

BV Absil Xanthippe kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor 

internetfraude door derden, zoals onder meer valse cadeau- of waardebonnen, 

wedstrijden, invorderingen, enz. Bij twijfel over acties, promoties en/of andere 

handelingen onder het logo van BV Absil Xanthippe “Absil Optics” adviseren wij 

steeds contact met ons op te nemen. Alle contactgegevens om ons te 

contacteren kan je terugvinden op de website. 

 

 

Artikel 15: Aantasting geldigheid - niet-verzaking 

 

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt 

verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de 

toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.  

 

Het nalaten op gelijk welk moment door BV Absil Xanthippe om één van de in 

deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht 

hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke 

bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.  

 

 

Artikel 16: Wijziging voorwaarden  

 

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet 

naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van BV Absil 

Xanthippe. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.  
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Artikel 17: Bewijs 

 

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als  

bewijsvoering kunnen dienen. 

 

 

Artikel 18: Toepasselijk recht – Geschillen 

 

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van 

internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht alsook het Weense 

koopverdrag. 

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht, de 

Rechtbank van Dendermonde is exclusief bevoegd. 

 

 

Artikel 19: Overmacht 

 

1. In geval van overmacht zijn we niet gehouden onze verplichtingen na te 

komen. 

In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van 

de overmacht ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. 

 

2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming 

van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij 

onder meer, stakingen, brand, pandemie, bedrijfsstoringen, energiestoringen, 

storingen en een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte 

communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze 

website en/of webshop. 

 

 

Artikel 20: Intellectuele eigendom 

 

1. De informatie op de website van BV Absil Xanthippe mag enkel gedownload 

worden voor informatieve privédoeleinden. Elk ander gebruik is verboden. 

 

2. Alle teksten, tekeningen, beelden, werken en data alsmede alle benamingen, 

handelsnamen, domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanden van deze 

website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij BV Absil 

Xanthippe “ Absil Optics”, hetzij bij leveranciers of andere rechthebbenden 

liggen. De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, 

verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op 

eender welke wijze, evenals het elektronisch opslaan of gebruiken voor onwettige 

doeleinden is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toepassing van BV 
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Absil Xanthippe, haar leveranciers of de rechtmatige eigenaars, behalve om 

producten of diensten te identificeren. 

 

3. Alle communicatie die je als gebruiker naar de BV Absil Xanthippe-website 

verzendt, wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en waarop je geen 

eigendomsrechten kan doen gelden. 

BV Absil Xanthippe is niet verantwoordelijk voor deze communicatie. 

 

 

Artikel 21: Aansprakelijkheid 

 

1. BV Absil Xanthippe is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden, ook niet 

van aangestelden of werknemers. 

 

2. De aansprakelijkheid van BV Absil Xanthippe is steeds beperkt tot de 

rechtstreekse, persoonlijk geleden schade en kan nooit meer bedragen dan de 

aankoopprijs van het product. 

 

3. BV Absil Xanthippe is niet aansprakelijk voor verlies of schade bij gebruik van 

een product. 

 

 

Artikel 22: Speciale acties 

 

1. BV Absil Xanthippe organiseert soms speciale acties. Deze acties bestaan 

meestal uit producten met een korting. Deze producten kunnen online besteld 

worden binnen het daartoe voorziene tijdbestek of zolang de voorraad strekt. De 

voorraad van deze acties is steeds beperkt. 

 

2. Afhaling van de actie dient te gebeuren en is alleen verzekerd tijdens de 

daartoe voorziene afhaaldata. Deze data zijn steeds aangegeven bij 

aankondiging van de actie. 
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Artikel 23: Cadeaubon 

 

1. Je kan een cadeaubon aankopen op onze webshop. Je vult je 

identificatiegegevens in (naam, adres en woonplaats). 

 

2. De cadeaubon van BV Absil Xanthippe blijft één jaar geldig na datum van 

aankoop en kan gebruikt worden om aankopen mee te betalen in de winkel van 

BV Absil Xanthippe “Absil Optics”. Na de vervaldatum kan de cadeaubon niet 

meer worden gebruikt nog omgeruild. 

 

 

3. De cadeaubon kan niet worden gebruikt voor aankopen op de webshop enkel 

in onze fysieke winkel. 

 

4. De cadeaubon is enkel geldig bij BV Absil Xanthippe “Absil Optics”. 

5. BV Absil Xanthippe is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van 

de cadeaubon. 

 

6. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt 

geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van de cadeaubon wordt ontzegd. 

 

7. Cadeaubon van BV Absil Xanthippe “Absil Optics” kan niet omgeruild worden 

voor geld. 

 


