Gebruikersovereenkomst webshop Probin Goor/Probin Zutphen
Algemeen
De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid Probin Goor, gevestigd aan de Enterseweg 3, 7471 SB Goor,
hierna te noemen: “Probin Goor”;
Toegestaan gebruik
Probin Goor verschaft gebruikers toegang tot de webshop, waarna deze
gebruikersovereenkomst van Probin Goor en de algemene voorwaarden van Vertaz van
toepassing zijn op iedere gebruiker van de webshop en op iedere bestelling die door een
gebruiker in de webshop wordt geplaatst. Iedere gebruiker verklaart nadrukkelijk de inhoud
van deze overeenkomst en van de algemene voorwaarden digitaal te hebben ontvangen, tot
zich te hebben genomen en hiermee akkoord te gaan.
Probin Goor en de gebruiker verklaren het volgende te zijn overeengekomen:
Artikel 1 Definities
1.1 Probin Goor-website
Het binnen internet – of enig ander door Probin Goor te verkiezen netwerk – gerealiseerd/ te
realiseren elektronisch berichten- en informatieverkeer voor zover opgezet door en afkomstig
van en onderhouden door Probin Goor, hierna te noemen: de website.
1.2 Gebruiker
De afnemer van diensten van de website en in het algemeen degene die inlogt op de website
mits die door Probin Goor is toegelaten en mits die deze gebruikersovereenkomst, hierna te
noemen “de overeenkomst” heeft ondertekend.
1.3 Gebruikersrecht
Het recht om de in de website opgeslagen gegevens uitsluitend ten behoeve van gebruik in de
onderneming van de gebruiker toe te passen overeenkomstig het bepaalde in deze
overeenkomst, waaronder artikel 3.
1.4 Informatie
Elke afbeelding, elke tekst, elk cijfer en alle combinaties van deze, verkregen via de website.
1.5 Auteursrecht
Op alle informatie op de website berust het auteursrecht. Het is niet toegestaan deze
informatie in enigerlei vorm geheel of gedeeltelijk te kopiëren of aan derden ter beschikking
te stellen of derden daarvan kennis te laten nemen. Gebruikersovereenkomst webshop Probin
Goor/Zutphen.

Artikel 2 Ingangsdatum, duur en opzegging
2.1 De overeenkomst tussen Probin Goor en gebruiker vangt aan op de dag van aanmelding
voor website is gerealiseerd en duurt voort voor onbepaalde tijd.
2.2 Dit contract kan door beide partijen te allen tijde schriftelijk worden opgezegd, zonder dat
daarbij een opzeggingstermijn geldt of een nadere motivering behoeft te worden verstrekt.
Artikel 3 Gebruikersrecht
3.1 Probin Goor is te allen tijde gerechtigd het gebruik van de website (nader) vast te stellen
of te beperken te op een wijze als door Probin Goor te bepalen.
3.2 De gebruiker ontvangt na ondertekening van de gebruikersovereenkomst de beschikking
over een toegangscode voor de website. Deze code is slechts bestemd voor gebruik door de
gebruiker. De gebruiker is verantwoordelijk voor geheimhouding van zijn code. De gevolgen
van het (onrechtmatig) gebruik, verlies, het niet periodiek c.q. niet tijdig wijzigen van de code
zijn voor de gebruiker. Probin Goor is niet aansprakelijk te stellen voor de gevolgen die
voortvloeien uit het gebruik van de code van gebruiker, evenmin als de code wordt gebruikt
zonder de wetenschap en controle van de gebruiker.
3.3 Het is Probin Goor te allen tijde toegestaan het gebruikersrecht van de gebruiker tijdelijk
of blijvend ongedaan te maken. Hierdoor wordt gebruiker beperkt in de mogelijkheid om de
website te raadplegen of de faciliteiten, zoals de webshop, te gebruiken. Probin Goor zal de
gebruiker hiervan schriftelijk op de hoogte brengen.
Artikel 4 Aansluiting
4.1 De gebruiker is verantwoordelijk voor de totale kosten, die mogelijk aan het gebruik van
de website verbonden zijn, waaronder – maar niet beperkt tot – het gebruik van internet.
4.2 De gebruiker is verantwoordelijk voor een deugdelijke en eigen aansluiting op internet
om de website te kunnen raadplegen. Hieronder begrepen dat de gebruiker verantwoordelijk
is voor het juiste en storingsvrije functioneren van zijn aansluiting op internet.
Artikel 5 Druk- en zetfouten
5.1 Probin Goor zal zich inspannen om de website technisch operationeel te houden. Probin
Goor kan echter niet aansprakelijk worden gesteld als de website doorlopend niet of met
enige onderbrekingen kan worden geraadpleegd.
5.2 Probin Goor kan niet aansprakelijk worden gehouden voor een foutieve weergave van
prijzen of andere informatie op de website, behoudens voor zover door Probin Goor in een
overeenkomst, niet zijnde de website, uitdrukkelijk schriftelijk is gegarandeerd.
5.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 5.1 en 5.2 spant Probin Goor zich in om de
informatie op de website actueel te houden en bij te werken.
5.4 Druk- en zetfouten zijn uitdrukkelijk voorbehouden. De gebruiker kan derhalve op geen
enkele wijze Probin Goor aansprakelijk stellen voor de op informatie die op de website staat
gepubliceerd. Op de gebruiker rust te allen tijde een inspanningsverplichting om zich door
schriftelijke documentatie te vergewissen van de juistheid van de gepubliceerde informatie op
de website. Gebruikersovereenkomst webshop Probin Goor/Zutphen.

Artikel 6 Intellectuele eigendom
6.1 De intellectuele eigendomsrechten alsmede soortgelijke rechten samenhangende met de
informatie en alle andere rechten betreffende de informatie komen uitsluitend toe aan Probin
Goor en/of haar toeleveranciers en/of de betreffende gerechtigden. Niets in deze
overeenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht van zodanige rechten.
Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1 Probin Goor is nimmer aansprakelijk te stellen voor schade van welke aard dan ook,
voortvloeiende uit of in verband staande met het gebruik (of niet kunnen gebruiken) van al
dan niet gepubliceerde informatie op de website of anderszins, tenzij gebruiker kan bewijzen
dat er aan de zijde van Probin Goor sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove
nalatigheid.
7.2 Probin Goor is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat de gebruiker
aan Probin Goor onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
7.3 Probin Goor is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door een technische
storing in de website of na gebruik van de website, waardoor – maar niet beperkt hiertoe –
een bestelling niet of later bij Probin Goor bekend is geworden.
7.4 Probin Goor is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van producten of zaken
tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending
geschiedt door of namens de gebruiker, Probin Goor of derden.
7.5 Probin Goor is niet aansprakelijk voor bij de gebruiker of bij derden ontstane bedrijfs-,
indirecte of gevolgschade, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – stagnatie in de
geregelde gang van zaken in de onderneming of werkzaamheden van de gebruiker.
7.6 Onverminderd hetgeen gesteld is in de bovenstaande leden van artikel 7 is de
aansprakelijkheid van Probin Goor beperkt tot maximaal € 1.000,- per gebeurtenis.
Artikel 8 Leveringsadres
8.1 De gebruiker heeft bij invullen van zijn gegevens eveneens het bezorgadres ingevuld,
waar de bestellingen zullen worden afgeleverd, tenzij door de gebruiker uitdrukkelijk een
ander adres is opgegeven bij de bestelling.
8.2 De gebruiker is gerechtigd om het bezorgadres per bestelling te wijzigen naar een ander
adres, alwaar de bestellingen dan worden afgeleverd.
8.3 Probin Goor is nimmer aansprakelijk te stellen voor een onjuiste aflevering van een
bestelling op een adres dat door de gebruiker is aangegeven. De gebruiker heeft te allen tijde
de verplichting het bezorgadres te controleren en de gelegenheid het afleveradres te wijzigen.
Alle eventuele gevolgen en schades van een verkeerde aflevering komen voor rekening van
de gebruiker.
8.4 Probin Goor ontvangt bij iedere aflevering een afgetekende paklijst c.q. borderel. Probin
Goor komt, ongeacht het bezorgadres, het gerechtvaardigd vertrouwen toe dat degene die
aftekent de gebruiker is of daartoe door de gebruiker is gemachtigd met als gevolg dat door
de gebruiker zelfstandig en in persoon is afgetekend. Gebruikersovereenkomst webshop
Probin Goor/Zutphen.

Artikel 9 Bestellingen
9.1 Probin Goor behoudt zich te allen tijde het recht voor om op elk door Probin Goor te
bepalen tijdstip en met ingang van een door Probin Goor kenbaar te maken datum bepaalde
orders en/of bepaalde goederen en/of bestellingen beneden een bepaalde waarde en/of
bestelling boven een bepaalde waarde van de in dit artikel bedoelde faciliteit uit te sluiten.
9.2 Voorts behoudt Probin Goor zich te allen tijde het recht voor zonder opgave van redenen
bestellingen niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de
verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.
9.3 De gebruiker dient bij bestellingen via de website de procedures / bestelformulieren
correct en volledig in acht te nemen welke Probin Goor in de handleiding (of op een andere
wijze) zal aangeven. Slechts volledige en correct ingevulde bestelformulieren c.q. bestellingen
zullen in behandeling worden genomen. Bij het opgeven van een incidenteel bezorgadres –
als bedoeld in artikel 8 van deze overeenkomst – is de gebruiker verplicht ervoor zorg te
dragen, dat de af te leveren goederen op dat adres door Probin Goor op een acceptabele en
normaal geldende wijze kunnen worden afgeleverd.
9.4 Probin Goor behoudt zich te allen tijde het recht voor de bestellingsprocedure en/of de
bestelformulieren te wijzigen.
Artikel 10 Overige bepalingen
10.1 Probin Goor behoudt zich te allen tijde het recht voor om één of meer bepalingen van
deze gebruikersovereenkomst te wijzigen c.q. aan te vullen met ingang van een door Probin
Goor nader te bepalen tijdstip.
10.2 Eventuele algemene voorwaarden van de gebruiker zijn niet van toepassing en binden
Probin Goor derhalve in geen enkel opzicht.
10.3 De betrekking tussen partijen worden uitsluitend bepaald door de onderhavige
overeenkomst en de Algemene Voorwaarden van Vertaz en hetgeen tussen de gebruiker en
Probin Goor nader schriftelijk zal worden c.q. zijn overeengekomen.
10.4 Indien één of meer bepalingen van de overeenkomst nietig, dan wel vernietigbaar zijn,
heeft dit niet de nietigheid c.q. vernietigbaarheid van de gehele overeenkomst ten gevolge
doch betreft deze nietigheid c.q. vernietigbaarheid uitsluitend de desbetreffende bepaling(en).
Partijen verplichten zich betreffende de nietige c.q. vernietigde bepalingen een nieuwe geldige
bepaling te treffen, die de nietige of vernietigbare bepaling zoveel mogelijk benadert.
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Artikel 11 Nederlands recht
11.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen gebruiker en Probin
Goor, waarop de bepalingen van deze overeenkomst onverminderd van toepassing zijn,
worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Probin Goor zijn
hoofdvestiging heeft.
Tot slot
Aldus opgemaakt te Goor en tussen Probin Goor en gebruiker overeengekomen, doordat
gebruiker zich expliciet akkoord heeft verklaard met deze gebruikersovereenkomst en de
algemene voorwaarden van Vertaz.

