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1. Geldigheidsgebied

De hierna volgende leveringsvoorwaarden gelden voor alle huidige en toekomstige zakelijke betrekkingen
tussen Logiprint.nl en haar klanten. Consumenten in de zin van deze leveringsvoorwaarden zijn natuurlijke
personen waarmee zakelijke relaties worden aangegaan, zonder dat hen commerciële dan wel zelfstandige
werkzaamheden ofwel werkzaamheden uit een zelfstandig beroep kunnen worden toegeschreven. Ondernemers
in de zin van deze leveringsvoorwaarden zijn natuurlijke personen, rechtspersonen of rechtsbevoegde
personenvennootschappen waarmee zakelijke relaties worden aangegaan, die commerciële dan wel zelfstandige
werkzaamheden ofwel werkzaamheden uit een zelfstandig beroep uitoefenen. Klanten in de zin van deze
leveringsvoorwaarden zijn zowel consumenten als ondernemers. Afwijkende algemene of specifieke
voorwaarden van de wederpartij gelden slechts indien zij uitdrukkelijk schriftelijk door Logiprint.nl. zijn
bevestigd.

2. Aanmelding

Iedere bestelling van artikelen vereist een voorafgaande aanmelding door de klant bij Logiprint.nl. Meerdere
aanmeldingen onder verschillende namen of adressen is niet toegestaan. Na de succesvolle afsluiting van de
aanmeldingsprocedure wordt de klant door Logiprint.nl toegelaten tot het systeem. De toelating kan door
Logiprint.nl te allen tijde en zonder vermelding van redenen worden herroepen. Logiprint.nl is in dat geval
bevoegd de gebruikersnaam en het bijbehorende wachtwoord onmiddellijk te blokkeren.

3. Sluiting van de overeenkomst

De weergave van het assortiment en dienstenpalet van Logiprint.nl op het internet is vrijblijvend en vormt geen
aanbieding in de zin van artikel 217 en verder van het Nederlands Burgerlijk Wetboek (“BW”). De klant brengt
door een bestelling via e-mail een bindend aankoopbod bij Logiprint.nl uit. Logiprint.nl heeft het recht de
bestelling te accepteren door middel van levering van de artikelen, door middel van een acceptatiemail, of door
middel van een mededeling dat levering binnen 7 dagen na binnenkomst van de bestelling zal plaatsvinden.
Een ontvangstbevestigingsmail, welke onmiddellijk na binnenkomst van de bestelling van de klant automatisch
door het systeem wordt verzonden, vormt geen bindende acceptatie van het aanbod door Logiprint.nl.
De acceptatie geschiedt onder voorbehoud van beschikbaarheid van de artikelen, met name onder voorbehoud
van juiste en tijdige levering door de toeleveranciers van Logiprint.nl. Dit geldt in ieder geval indien de klant
consument is. Indien de klant ondernemer is geldt dit alleen in het geval dat het uitblijven van levering niet aan
Logiprint.nl te wijten is en indien Logiprint.nl met de wegvallende toeleverancier een congruente
dekkingstransactie heeft afgesloten. Mochten de artikelen niet beschikbaar zijn, dan zal Logiprint.nl de klant
hier terstond van op de hoogte stellen en eventuele reeds gedane tegenprestaties van de klant terstond
vergoeden. De verkoop van de door Logiprint.nl aangeboden artikelen geschiedt enkel in hoeveelheden zoals
die in de handel gebruikelijk zijn.

4. Prijzen
Alle prijzen zijn inclusief de wettelijke BTW en andere prijsbestanddelen en vermeerderd met eventuele
verzendkosten.

5. Medewerkingsverplichtingen van de klant en aansprakelijkheid bij voortijdige opzegging

Voorzover Logiprint.nl ten behoeve van de doorvoering van de bestelling van de klant aangewezen is op diens
medewerking, in het bijzonder op het kenbaar maken van en het gereedzetten van de gewenste
drukspecificaties, dient de klant hiertoe op het moment van de bestelling of onmiddellijk in aansluiting daarop
over te gaan.
Indien logiprint.nl het contract met de klant opzegt wegens het nalaten van de verschuldigde medewerking, of
indien de klant het contract opzegt na afloop van de in artikel 7 bepaalde opzeggingstermijn, en indien
Logiprint.nl op dat tijdstip reeds tot uitvoering van de bestelling is overgegaan, dan kan Logiprint.nl bij de cliënt
vergoeding claimen van de schade die zij als gevolg van de werkzaamheden in het kader van de geannuleerde
bestelling heeft geleden. Dit omvat in het bijzonder de kosten van het materiaal dat gebruikt is voor het
opstellen van de opdracht en de middelen die verder nog bij de arbeid zijn ingezet. Voorzover Logiprint.nl het
gebruikte materiaal nog op andere wijze kan aanwenden, zal zij dit op haar schadeclaim in mindering brengen.

6. Levering

Logiprint.nl zal het bestelde artikel aan het door de klant bij de bestelling vermelde adres per ommegaande
leveren. Logiprint.nl heeft het recht tot het doen van deelleveringen in een voor de klant passende omvang.
Indien de klant ondernemer is, gaan alle gevaren en risico's van verzending over op de klant zodra het artikel
door Logiprint.nl aan de gevolmachtigde logistieke partner wordt overgedragen. Indicaties met betrekking tot
de vermoedelijke leveringstermijn zijn niet bindend, tenzij Logiprint.nl aan de klant in afzonderlijke gevallen
schriftelijk een bindende toezegging heeft gedaan. Voorlichting met betrekking tot het recht op herroeping

7. Recht op herroeping:

Uitsluitend voor consumenten geldt het volgende recht op herroeping: De klant kan de overeenkomst binnen
twee weken zonder opgave van redenen schriftelijk (bijvoorbeeld middels brief of e-mail) of door middel van
retourzending van het gekochte artikel herroepen. Deze termijn van twee weken vangt aan bij ontvangst van
het bestelde artikel, danwel bij ontvangst van de tekst van deze ALV. Ter nakoming van de herroepingstermijn
is tijdige verzending van de herroeping of van de zaak voldoende. De herroeping dient te worden gericht aan:

Logiprint.nl
Ibbenbürener Strasse 84-88
49479 Ibbenbüren-Laggenbeck Duitsland

De consument dient de kosten voor de retourzending op zich te nemen indien (i) het geleverde artikel
overeenkomt met het reeds bestelde, of (ii) indien de prijs van het te retourneren artikel een bedrag van €
40,00 niet overschrijdt, of (iii) indien bij een hogere prijs van het artikel op het tijdstip van de herroeping de
tegenprestatie of een contractueel overeengekomen deelbetaling nog niet is voldaan. In alle andere gevallen
aanvaardt Logiprint.nl de kosten van de retourzending. Aangezien ongefrankeerde pakketten onnodige kosten
met zich mee brengen verzoekt Logiprint.nl om juiste frankering van de retourzending. De retourzending dient
- voor zover dat mogelijk is - altijd in de originele verpakking plaats te vinden. Gevolgen van herroeping: In het
geval van een geldige herroeping dienen de wederzijds ontvangen prestaties te worden gerestitueerd alsmede
eventuele exploitatieproducten te worden teruggegeven. Kan de klant de ontvangen prestatie niet of

gedeeltelijk niet aan Logiprint.nl restitueren of alleen in verslechterde toestand, dan is hij verplicht om voor dat
deel de vervangende waarde te betalen. Bij de terbeschikkingstelling van zaken geldt dit niet wanneer de
verslechtering van de zaak uitsluitend op de controle ervan - zoals deze bijvoorbeeld in de winkel mogelijk zou
zijn geweest - te herleiden is. Voor het overige kan de klant onder de plicht tot betaling van de vervangende
waarde uitkomen door de zaak niet als een eigenaar in gebruik te nemen en alles na te laten wat kan leiden tot
vermindering van de waarde ervan. Gewijzigde of speciaal vervaardigde artikelen en/of producten zijn van het
recht op herroeping uitgesloten. Einde van de voorlichting met betrekking tot het recht op herroeping

8. Betaling

Logiprint.nl accepteert uitsluitend de in het kader van de bestelprocedure aan de klant getoonde
betaalmethoden. De koopsom alsmede eventueel met de order gemoeide kosten en/of verzendkosten zijn met
het sluiten van de overeenkomst en facturering door de klant aan Logiprint.nl verschuldigd en dienen binnen 8
dagen na de factureringsdatum te zijn voldaan. Indien de klant in gebreke blijft door niet binnen bovenstaande
betalingstermijn te betalen, is Logiprint.nl gerechtigd om een vertragingsrente van 5% boven de bestaande
wettelijke rente te eisen. Het recht van Logiprint.nl om een hogere schadevergoeding te eisen blijft hierdoor
onverlet. Het staat de klant vrij bewijs te leveren, dat voor Logiprint.nl geen of een lagere schade is ontstaan.
De klant heeft recht op compensatie, indien zijn tegeneisen rechtsgeldig zijn aangetoond.

9. Voorbehoud van eigendomsrecht

Alle geleverde artikelen blijven tot aan volledige betaling eigendom van Logiprint.nl. Het voorbehoud van
eigendom heeft ook betrekking op verwerkte voorwerpen en in geval van wederverkoop op de
koopsomaanspraak (verlengd voorbehoud van eigendomsrecht).

10. Garantie

De garantieaanspraken van de klant beperken zich in eerste instantie tot het recht tot nakoming achteraf
(herstel of vervangende levering), waarbij de keuze van de consument door Logiprint.nl kan worden afgewezen,
indien deze alleen met buitensporige kosten realiseerbaar is. Indien de klant ondernemer is, heeft hij deze
keuze niet. Een herstel geldt na de succesloze tweede poging als mislukt als uit de aard der zaak of het gebrek
of de overige omstandigheden niet anders blijkt. Is die nakoming achteraf mislukt of heeft Logiprint.nl de
nakoming achteraf geheel geweigerd of op een door de klant gestelde redelijke termijn niet gereageerd, dan
heeft de klant recht op prijsvermindering of annulering van de gehele overeenkomst onder terugbetaling van de
volledige koopsom. Schadevergoedingsaanspraken blijven hierdoor onverlet. Bij alle drukwerkzaamheden wordt
door Logiprint.nl vóór uitvoering van de volledige drukorder het vervaardigen van een zogenaamde „proof“
aanbevolen. Door deze digitale proefdruk kan de klant een relatief nauwkeurige indruk van het effect van de
gekozen kleur krijgen. Een qua kleur bindende proof is voorwaarde voor een door Logiprint.nl gegarandeerde
kleurgetrouwheid. Alleen een echte machinale afdruk weerspiegelt het drukresultaat in dezelfde kwaliteit, zoals
die in een hoofdorder kan worden geleverd. Voor zover de klant waarde hecht aan een volledige
kleurgetrouwheid, wordt door Logiprint.nl dringend een machinale afdruk aanbevolen. Alleen in dat geval kan
Logiprint.nl de kleur bindend waarborgen. Bij drukorders waaraan RGB-gegevens ten grondslag liggen, wordt
geen waarborg voor kleurgetrouwheid afgegeven. De omzetting uit de grotere RGB-kleurruimte in een kleinere
CMYK-kleurruimte kan tot kleurveranderingen leiden. Indien de klant ondernemer is, verleent Logiprint.nl voor

gebreken van het artikel in eerste instantie naar keuze van Logiprint.nl garantie door herstel of vervangende
levering. Aanspraken van de klant met betrekking tot gebreken veronderstellen dat deze de op grond van
artikel 7:17 BW verschuldigde onderzoeksplicht naar behoren is nagekomen.

11. Aansprakelijkheidsbeperking

Op overeenkomsten tussen Logiprint.nl en klanten die ondernemer zijn, sluit Logiprint.nl de aansprakelijkheid
uit voor schades die veroorzaakt zijn door eenvoudige nalatigheid uit voor zover deze schades (i) geen schades
als gevolg van schending van voor de overeenkomst essentiële verplichtingen betreffen, (ii) geen schades die
een gevaar voor het leven, het lichaam of de gezondheid betreffen, of (iii) niet te maken hebben met
aanspraken op grond van de wettelijke bepalingen met betrekking tot productaansprakelijkheid. Bovenstaande
uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor schade veroorzaakt door plichtverzuim van medewerkers van
Logiprint.nl. Bij schending van voor de overeenkomst essentiële plichten is de aansprakelijkheid in gevallen van
eenvoudige nalatigheid waarbij schades die op kenmerkende wijze met de overeenkomst zijn verbonden en te
voorzien zijn beperkt tot maximaal een bedrag van het dubbele van de na de respectievelijke bestelling
betaalde koopsom.

12. Gegevensbescherming

De voor de afwikkeling van zaken noodzakelijke gegevens worden opgeslagen. Deze opslag van
persoonsgegevens geschiedt overeenkomstig de voorschriften van de Wet bescherming persoonsgegevens. Alle
persoonlijke gegevens worden vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld en worden niet voor reclamedoeleinden
aan derden ter beschikking gesteld. De klant stemt uitdrukkelijk in met deze registratie, verwerking en
gebruikmaking alsmede met zijn rechten uit deze registratie, verwerking en gebruikmaking totdat hij dit
herroept. Hij is te allen tijde gerechtigd zijn gegevens in te zien en eventueel informatie te laten wijzigen of
verwijderen. Voor wensen met betrekking tot wijzigingen of verwijderingen van gegevens staat Logiprint.nl
voor de klant op http://www.Logiprint.nl/?c=mailkontakte ter beschikking.

13. Bevoegde rechter, toepasselijk recht

Alle overeenkomsten tussen Logiprint.nl en haar klanten zijn uitsluitend onderworpen aan het recht van de
Bondsrepubliek Duitsland. Indien er sprake is van een geschil tussen Logiprint.nl en een klant die ondernemer
is, is de rechtbank van Ibbenbüren te Duitsland bevoegd om van dit geschil kennis te nemen. Logiprint.nl
behoudt zich echter te allen tijden het recht voor om de klant te dagvaarden bij de rechtbank van zijn
woonplaats. Indien de klant een consument betreft is eveneens de rechtbank van Ibbenbüren te Duitsland
bevoegd. De klant heeft nadat Logiprint.nl zich op deze bepaling heeft beroepen, echter een maand de tijd om
voor de beslechting van het geschil de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen. Indien de klant de volgens
de wet bevoegde rechter kiest, dient Logiprint.nl deze keuze te allen tijde te respecteren. Indien deze ALV
volledig of gedeeltelijk geen bestanddeel van de overeenkomst is, of ongeldig zijn geworden, dan blijft de
overeenkomst voor het overige van kracht. Voor zover de bepalingen geen bestanddeel van de overeenkomst
zijn, of ongeldig zijn geworden, richt de inhoud van de overeenkomst zich conform de wettelijke voorschriften.
De overeenkomst is slechts dan ongeldig, indien het vasthouden eraan ook rekening houdend met de conform
de wettelijke voorschriften uit te voeren wijzigingen een te ver gaande onrechtvaardigheid voor een
contractuele partij zou betekenen.

