WWW.AURORA-HORREN.NL
Algemene voorwaarden
Op alle bestellingen geplaatst op www.aurora-horren.nl zijn de algemene voorwaarden van B.V. Aluminium
Verkoop Zuid (A.V.Z.) van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor OostBrabant onder nummer 17023736
Gebruik
De site www.aurora-horren.nl is opgezet met als doel het verstrekken van informatie over de
productgroep horren en het plaatsen van orders door zakelijke klanten.
Met uw persoonlijke dealer-login kunt u rechtstreeks orders plaatsen. Uw orders worden per e-mail aan u
bevestigd. Met de bevestiging wordt de order onherroepelijk. Als klant bent u zelf verantwoordelijk voor de
verstrekte maatvoering (mits technisch mogelijk). Wij behouden ons het recht voor bij bestellingen buiten
maatvoering of het technisch niet uitvoerbaar zijn, uw bestelling af te wijzen.
Let op: Uw inlogcode is persoonlijk en wij raden u aan deze niet aan derden door te geven. Communicatie
die wij ontvangen onder gebruikmaking van uw inlogcode beschouwen wij als communicatie van degene
aan wie de inlogcode is verstrekt.
A.V.Z. is niet aansprakelijk voor eventueel misbruik van uw persoonlijke inlog code.
Informatie
Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite uiterst zorgvuldig te werk is gegaan en de
inhoud continu geüpdate wordt, bestaat de mogelijkheid dat niet alle informatie aanwezig is. De informatie
op de internetsite wordt als service aangeboden. A.V.Z.is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou
kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens op deze internetsite. Tevens wordt geen garantie
geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site. A.V.Z. mag de site naar eigen
inzicht en op ieder gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen. AVZ is niet aansprakelijk voor de
gevolgen van verandering of beëindiging van deze site. Verwijzingen of links naar andere sites of bronnen
die niet eigendom zijn van A.V.Z., zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze
internetsite. A.V.Z. is niet verantwoordelijk voor de informatie op deze sites of van deze bronnen.
Copyright
A.V.Z. behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele
eigendomsrechten) met betrekking tot de aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch
materiaal en logo’s) op deze internetsite . Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te
kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van A.V.Z., voor andere doeleinden dan gebruik richting
klanten/consumenten en uitsluitend voor producten die bij A.V.Z. gekocht zijn.
Aansprakelijkheid
Hoewel de internetsite van A.V.Z. met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is A.V.Z. niet
aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de
hierop aangeboden informatie. Aan de inhoud van de internetsite kunnen op geen enkele wijze rechten
worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

*Naar dit emailadres wordt de orderbevestiging gestuurd.

Versie 1.1 28-3-2013

WWW.AURORA-HORREN.NL

Wijziging, verwijderen en verlies van dealer-login
Wijzigingen, het aanvragen van een nieuw wachtwoord of het verwijderen van inloggegevens kan
uitsluitend schriftelijk op de daarvoor bestemde formulieren, dit i.v.m. vertrouwelijke gegevens.
Aanvraag gebruikersnaam en persoonlijk wachtwoord voor bestellingen op de website www.aurorahorren.nl

IN BLOKLETTERS INVULLEN S.V.P.
Bedrijfsnaam:
Adres:
Postcode/woonplaats:
BTW-nummer:
Debiteurennummer:
Contactpersoon:
E-mailadres orderbevestiging*.:

o

Wij hebben geen bezwaar om in de toekomst e-mail mailings of nieuwsbrieven te ontvangen van de
AVZ-groep

Ik verklaar hierbij dat ik bovenstaande gegevens naar waarheid heb ingevuld. Tevens verklaar ik de
algemene voorwaarden van A.V.Z. heb ontvangen en aanvaard.

Datum:

Firmastempel:

Handtekening:

Gelieve deze bijlage volledig en juist in te vullen en zo spoedig mogelijk ondertekend retour te sturen naar:
AVZ, t.a.v. Irene van Iersel, Postbus 37, 5680 AA Best. Of email naar info@aurora-horren.nl of faxen naar:
(0499) 32 86 92.

*Naar dit emailadres wordt de orderbevestiging gestuurd.
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