Algemene Voorwaarden CARDANO GAMES BV
Cardano Games BV is gevestigd in BRAINPORT –

Kosten voor verzending en adminstratie komen voor

Nederland en is statutair gevestigd op het (post)

rekening van de klant, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk

adres Rozelaar 10, 5664XT Geldrop en ingeschreven

anders overeen is gekomen. Tenzij anders

bij de KVK onder nummer 61591416 met BTW

schriftelijk is overeengekomen dienen facturen

nummer NL854405069B01 en bankrelatie RABO

binnen 20 werkdagen na ontvangst van de goederen

Geldrop onder nummer NL09RABO0192343327 met

te zijn voldaan. Indien de afnemer niet tijdig aan zijn

BIC RABONL2U

betalingsverplichting voldoet worden de wettelijke
rente en eventueel incasso kosten in rekening

Cardano Games BV levert lesmaterialen die vallen

gebracht en gevorderd.

onder de Europese richtlijn 2009/48/EG en die
bestemd zijn voor gebruik voor onderwijsdoeleinden

Cardano Games BV levert niet aan particulieren.

in scholen en in andere pedagogische omgevingen

Particulieren kunnen zich wenden tot de

onder toezicht van een volwassen instructeur

speelgoedhandel. Mocht een particulier een

tenzij het geleverde uitdrukkelijk is bedoeld als

onderdeel missen in een spel van Cardano Games

speelgoed in de zin van de voornoemde richtlijn en

dat is gekocht in de speelgoedhandel dan heeft

het geleverde voorzien is van een CE markering.

de particulier eenmaal binnen 10 werkdagen

Wederverkooop van geleverde lesmaterialen is niet

na aanschaf onder overlegging van de originele

toegstaan tenzij uitdrukkleijk anders

kassabon recht op gratis nalevering van het

is overeengekomen Cardano Games BV aanvaardt

ontbrekende onderdeel door Cardano Games BV.

geen enkele aansprakelijkheid als het geleverde

Neemt U in dat geval contact met ons op en stuur

anders dan bedoeld wordt gebruikt

een email aan info@cardanogames.com
Door aanvaarding van het geleverde erkent U

Mochten de ontvangen goederen incompleet of niet

impliciet de intellectuele eigendoms rechten en

in orde zijn of niet aan de verwachtingen voldoen,

trade marks van Cardano Games BV

neemt U dan direct, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na ontvangst van de goederen contact met

Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website

ons op en stuur een email aan

www.kurken1975.nl

info@cardanogames.com. Stuurt U ons svp niets
terug zonder voorafgaand akkoord.
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