Algemene voorwaarden, garantie, info & kenmerken
Door het plaatsen van een bestelling via de webshop erkent de besteller kennis te hebben
genomen van hetgeen hierna volgt en aanvaardt de besteller de toepasselijkheid van de
volgende algemene voorwaarden:
De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien
Identiteit van de verkoper:
FLAMMCO is de handelsbenaming van de BVBA AECO, met zetel te België, 7750
Amougies, 9, Zone Du Grand Pré, ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen
onder het nr. 0878.286.401, tel: 0032 475 76 14 07, BTW nr.BE 0878 286 401
De activiteiten vallen onder het principe van 'verkoop op afstand' dat de algemene
verkoopsvoorwaarden regelt als volgt: De klant bevestigt dat hij/zij op het ogenblik van de
aankoop kennis heeft genomen van deze verkoopsvoorwaarden en verklaart zich er zonder
enige reserve ermee akkoord. Voor alle rechtsverhoudingen tussen FLAMMCO enerzijds en
de klant anderzijds gelden de onderstaande bepalingen tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een
andere overeenkomst werd gesloten

Algemene info en kwaliteit product


Een FLAMMCO product is een 100% MADE IN EUROPE product.



Alle producten worden bedrukt door middel van digitale druk of de sublimatietechniek
met 100% ecologische waterinkten.



Het product behoudt zijn kleurechtheid en maat na veelvuldig wassen, indien
gewassen volgens de voorschriften.



Hou rekening bij het tekenen en de personalisatie dat de verschillende patronen of
stukken noch aan elkaar moeten gestikt worden.



Gelieve ook rekening te houden dat de onderkant van onderbroeken, zwembroeken, tshirts en de mouwen ervan omgestikt worden. Graag 5 cm boven de onderkant blijven
voor teksten, logo.s enz.

Wasvoorschriften


Alle producten kunnen gewassen worden aan 40° zonder voorwas en gedroogd in de
droogkast.

Kleur en fluo stoffen


Indien u een specifieke kleur wenst of een pantone kleur nummer, gelieve contact te
nemen per mail.



Fluo stoffen kunnen enkel in het donker blauw of zwart getekend en bedrukt worden.

Grote hoeveelheden


Bij grote hoeveelheden en dezelfde tekening op verschillende maten, gelieve contact
te nemen per mail.

Leveringstermijn


Alle bestellingen worden opgestuurd maximum 3 weken na betaling van uw bestelling en
verzekerd door Bpost.

Prijzen


Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief transport.



Het aantal kleuren speelt geen enkele rol bij de prijsbepaling.

Transportkosten
 Alle transport onder de 2 kilo naar België, Nederland, Duitsland en Frankrijk zal
gefactureerd worden aan 5(vijf) euro.
FLAMMCO kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor:


Het drukken van copyrights van teksten, foto's, logo's, afbeeldingen, slogans enz.



Zowel klanten als ook verkopers moeten zich ervan bewust zijn dat het ongeoorloofd
gebruiken van juridisch beschermd materiaal hoge kosten ten gevolg kan hebben. Dit
geldt ook voor grafieken en teksten die lasterlijk of staatsrechtelijk bedenkelijk zijn. In
het geval van een rechtsschennis zal FLAMMCO de eigenaar van het recht met alle
vorderingen doorverwijzen naar de veroorzaker ofwel bij hem eigen schaden verhalen.



Afgekeurd worden ook ontwerpen en teksten met discriminerend taalgebruik of
teksten die in strijd zijn met de wet. Bij klachten door de eigenaar van het copyright is
FLAMMCO verplicht de gegevens van de aansprakelijke partij ter beschikking te
stellen.



FLAMMCO probeert dan ook van tevoren copyright problemen op te merken en te
verhinderen. Wanneer we beschermd materiaal vinden zal dit . soms ook zonder
waarschuwing vooraf door ons worden verwijderd.

Kan ik mijn bestelling wijzigen of annuleren


Eens de bestelling en betaling doorgevoerd is, is het onmogelijk om deze te annuleren.
De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien, nu het een
levering betreft van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn
vervaardigd en die een specifiek persoonlijk karakter hebben.

Kan er een staal gemaakt worden


Onder bepaalde voorwaarden kan er een staal gemaakt worden. Dit is afhankelijk van
het aantal stukken in bestelling en de verschillende maten. Prijs en levertermijn zijn te
bepalen.

Betalingsmodaliteiten
 Met Targetpay kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw online aankopen
afrekenen. U rekent af in een beveiligde internet betaalomgeving met diverse soorten
betaalmogelijkheden zoals Bancontact en Mister Cash. U kan ook per overschrijving
betalen.

Copyright
 Op alle foto’s en beelden vertoond op de website van de Webshop FLAMMCO is
copyright van toepassing.
 Dit geldt voor alle afbeeldingen, ongeacht de manier van verspreiden of de vorm
waarin ze geleverd zijn.
 Geen enkele foto mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door
middel van druk, fotocopie, foto van foto, microfilm, digitaal of op welke andere
wijze ook zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de FLAMMCO
 Indien u zonder voorafgaandelijke toestemming gebruik maakt van een foto van deze
website, wordt u aangemaand het gebruik te staken en wordt een schadeclaim bij u
ingediend

Algemene verkoopsvoorwaarden












Alle prijzen zijn inclusief BTW. Niet in de prijs begrepen zijnde kosten van levering.
Deze bijkomende kosten worden in elk geval uitdrukkelijk vermeld op het
bestelformulier.
De geleverde artikelen blijven ons eigendom tot ze volledig zijn betaald.
Onze facturen zijn contant betaalbaar. Bij gebreke aan betaling wordt de vordering van
rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 10% nalatigheidsinteresten,
alsook met een schadebeding van 10% met een minimum van 75 euro.
De opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief. Wij kunnen in geen geval
aansprakelijk worden gesteld voor de schade veroorzaakt door niet (tijdige) levering.
De via de webshop weergegeven aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend; maken geen
aanbod uit en gelden slechts tot zolang de voorraad strekt. Er is pas een bindende
overeenkomst na onze schriftelijke bevestiging.
Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden
per aangetekend schrijven op straffe van verval op de maatscahppelijke zetel van de
verkoper of via het mailadres info@aecodigit.be. In geval de klacht gegrond wordt
bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke
aansprakelijkheid van de verkopen beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag
van de bestelling.
Uw gegevens worden opgeslagen in een verwerking en gebruikt voor interne,
geautomatiseerde verwerking in het kader van verantwoord klantenbeheer en van onze



bedrijfsvoering. U beschikt over het recht van toegang tot en verbetering van uw
gegevens. Wenst u geen andere aanbiedingen te ontvangen of heeft u bezwaar tegen
verstrekking van adresgegevens aan derden, dan kunt u ons dat schriftelijk mededelen.
Onze verwerking is aangemeld bij de Commissie van de Bescherming van de
Persoonlijke Levenssfeer te 1000 Brussel.
Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs

Voor alle geschillen zijn exclusief de rechtbanken bevoegd van het gerechtelijk
arrondissement Gent. Enkel Belgisch recht is van toepassing met uitsluiting van het Weens
Koopverdrag.

