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CREON-ONLINE BV, handelend onder de naam/namen: Creon-Rolluiken.nl  

 
Aanvullende algemene voorwaarden 
Creon Online B.V., statutair gevestigd te Hardinxveld-Giessendam en kantoorhoudende te Sluisweg 2B, 3371 EV  

Hardinxveld-Giessendam. Deze aanvullende voorwaarden treden in werking op 1 oktober 2010. 

 
Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Creon Online B.V. (hierna te noemen 
Creon Online). 

 

Artikel 1 - Bezorging 

U dient het juiste adres en / of eventuele wijzigingen in het adres tijdig aan ons door te geven. Bij foutief adres of 

afwezigheid worden extra transport en overslag kosten bij u in rekening gebracht. 

 

Artikel 2 – Garantie 

De basis voor garantie is de Nederlandse wetgeving met betrekking tot levering aan consumenten. De verleende 

garantie geldt onverminderd de rechten die de consument heeft op basis van de wet. 

Creon Online geeft u vijf jaar garantie op het rolluik envijf jaar garantie op de motoren. Creon Online geeft de 

deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de specificaties. De op de 

factuur vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie. 

Gegronde klachten, binnen de garantietermijn, beperken zich tot het kosteloos toesturen van nieuwe onderdelen 

nadat wij de defecte van u hebben ontvangen. Garantie uiteraard bij gebruik onder normale omstandigheden. 

Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie indien: 

1. Bij beschadiging door opzet, of door nalatigheid; 

2. Bij onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud; 

3. Bij normale slijtage; 

4. Bij beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing / montage 

handleiding; 

5. Sprake is van een van buiten komend onheil, zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen enz.; 

6. Creon Online niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel 

herstellen van het gebrek.  

Artikel 3 – In gebreke blijven 

Bij levering moet het verschuldigde saldo worden voldaan. Bij niet betaling worden de goederen mee terug 

genomen. 

U dient voorafgaande aan de vervolg levering, het verschuldigde bedrag te voldoen verhoogd met extra transport- 

en overslag kosten á € 70,-. 

Indien het verschuldige saldo 14 kalenderdagen na eerste levering nog niet is voldaan, dragen wij het dossier 

over aan een incasso bureau. Met buitengerechtelijke incassokosten als gevolg. De incassokosten bedragen: 

1. € 75 ,- voor openstaande bedragen t/m € 500 ,- 

2. € 150 ,- voor bedragen van € 500,01 t/m € 1.500 ,- 

3. € 450 ,- voor bedragen van € 1500,01 t/m € 5.000 ,- 

4. € 900 ,- voor bedragen van € 5000,01 t/m € 10.000 

 
De goederen worden pas geleverd na ontvangst van het saldo bij het incassobureau. 


