Algemene voorwaarden custom sneakers
Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: Leroydesign
handelend onder de naam: Leroydesign (www.leroydesign.be)
E-mailadres: info@leroydesign.be
BTW : 0756.854.079

Artikel 2 – De overeenkomst

1. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt
de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding
van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de
ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
2. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende
technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische
overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument
elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende
veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
3. De consument kan zelf het paar sneakers aanleveren of deze mee op de factuur
laten aanrekenen. De prijzen zijn ieders uniek en worden berekend met de prijslijst
die ook op www.leroydesign.be te vinden is.
4. De ondernemer start pas het design eens het volledige bedrag betaald is.

Artikel 3 - De prijs
1.
2.

De prijs is voor ieders uniek en worden berekend met prijslijst die ook terug te
vinden is op www.leroydesign.be, behoudens prijswijzigingen als gevolg van
veranderingen in BTW-tarieven.
De consument kan kiezen om zijn eigen paar sneakers aan te leveren of deze mee
te laten factureren.

Artikel 4 - Herroeping
De consument kan met geen enkele reden na akkoord met betaling herroeping doen op de
sneakers. De garantie valt ook weg vanaf customizen is gestart. Hou er daarom rekening mee
zeker altijd juiste maat door te geven. De consument staat zelf garant voor de maten die hij
doorgeeft.

Artikel 5 - Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in
ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de
beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer
kenbaar heeft gemaakt.
3. De maximum levertijd en afwerking is 30 dagen. Kan door corona crisis vanaf
levering uitlopen.

