ALGEMENE VOORWAARDEN VAN AA-COMPUTERS.
ARTIKEL 1 ALGEMEEN:
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Aa computers betreffende de
verkoop,levering,betaling,reparatie en onderhoud van computers componenten,randapparatuur,software en
de daarmee verband houdende producten en/of diensten.
1.2 Naast deze algemene voorwaarden kan Aa computers aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van
toepassing zijn op de soort transactie en/of aard van werkzaamheden.
1.3 Een exemplaar van deze algemene voorwaarden is ten alle tijden telefonisch aan te vragen bij Aa computers.
1.4 Aa computers houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden.
ARTIKEL 2 OFFERTES
2.1 Alle offertes opgesteld door Aa computers zijn vrijblijvend,onverbindend en zolang de voorraad strekt,tenzij
anders in de offerte is vermeld
ARTIKEL 3 AFBEELDINGEN
3.1 Alle afbeeldingen,tekeningen,gegevens betreffende gewichten,afmetingen,kleuren,gegevens met betrekking
tot de toepasbaarheid van de apparatuur,in prijslijsten,op de Aa computers internetsite en advertenties worden
met de groots mogelijke zorg samengesteld,en gelden echter slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding
geven tot schadevergoeding en /of ontbinding.
ARTIKEL 4 PRIJZEN EN BETALING
4.1 De artikelen van Aa computers worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending
vanaf Aa computers.
4.2 De prijzen zijn indien anders vermeld,inclusief BTW,in euro en exclusief verzendkosten.
4.3 Niet tijdige betaling geeft Aa computers het recht om zijn prestaties en/of andere overeenkomsten met de
afnemer op te schorten,dan wel te ontbinden,zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding in welke
wijze dan ook.
4.4 Alle leveringen dienen contant betaald te worden,tenzij anders is overeengekomen.
4.5 Aa computers is gerechtigd om de rekening te verhogen met € 10 administratiekosten bij niet tijdig betalen
van de factuur.
ARTIKEL 5 REPARATIE(S) EN BESTELLNGEN
5.1 Voor bestelde produkten staat een tijd van 5 dagen,na die 5 dagen gaat het produkt weer de verkoop in.
5.2 Voor al uw produkten die hier staan geld een 3 maanden regeling.
5.3 Als u gebeld bent,dat u produkt is gerepareerd,gaat Aa computers na 3 maanden over tot verwijdering van de
produkten.
5.4 Aa computers geeft echter geen garantie op software reparatie.
ARTIKEL 6 VERZENDING EN AFLEVERING:
6.1 Aa computers is gerechtigd tot het doen van deel leveringen.
6.2 afnemer is verplicht de zaken af te nemen die besteld en/of afgeleverd zijn.
6.3 indien de afnemer afname weigert af nalatig is met verstrekken van informatie,die noodzakelijk zijn voor
levering,is Aa computers gerechtigd de zaken op te slaan,voor rekening en risico van de afnemer.
6.4 Mits voorradig is de levertijd 3 tot 5 werkdagen,mits anders is overeengekomen.
6.5 Afnemer is verplicht de goederen die zijn besteld af te nemen.
ARTIKEL 7 GARANTIE
7.1 Aa computers verleent ten aanzien door haar geleverde artikelen een zogenaamde “carry-in”garantie van
een(1)jaar,tenzij anders vermeld.Artikelen worden altijd eerst uitgebreid getest en bij een fout
diagnose(defect)worden de meeste artikelen tegen het zelfde artikel omgeruild,mits deze nog leverbaar en op
voorraad zijn.
7.2 De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en
risico op te sturen of af te leveren op het door Aa computers op te geven adres.
7.3 De afnemer kan geen beroep doen op de garantie bepalingen:
A: indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd.
B:indien de afnemer wijzigingen aan de artikelen heeft aangebracht c.q.heeft laten aanbrengen door
derden.Waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Aa computers zijn verricht.

C:bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik,verkeerde aansluitingen,verkeerde
netspanning,blikseminslag,beschadiging door inwerking van vocht of andere van buiten komende oorzaken of
onheilen.
D: indien het apparaat wordt gebruikt met ondergeschikte of verkeerde accessoires.
E: als er zich softwarematige problemen voordoen op systemen.
F: door reparatie en/of vervanging van een artikel gaat het garantietermijn niet opnieuw lopen.
Deze voorwaarden gaan in per 1 december 2003.

