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Art. 1 Algemeen – Geldigheidsbereik
(1) De volgende algemene voorwaarden gelden voor alle zakenrelaties tussen ons en de klant. Doorslaggevend is telkens de
versie die geldig is op het tijdstip van het afsluiten van het contract. Dit document kan tevens op de website www.aat-online.de/
SERVO-APP/agb.html geraadpleegd worden en kan daar afgedrukt, bewaard of als PDF-bestand gedownload worden.
(2) Onze verkoopvoorwaarden gelden bij wijze van uitsluiting; voorwaarden van de klant die hiermee in strijd of afwijkend zijn
worden door ons niet erkend, tenzij wij deze uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd hebben. Onze verkoopvoorwaarden gelden ook,
als wij met kennis van voorwaarden van de klant die met onze voorwaarden in strijd of afwijkend zijn de levering aan de klant
zonder voorbehoud uitvoeren.
Art. 2 Sluiten van een contract
(1) Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Onze weergave van producten op het internet of in de SERVO-APP vormt geen aanbieding,
maar een vrijblijvende uitnodiging aan de klant om te bestellen. Technische en overige wijzigingen blijven voorbehouden, voor
zover redelijk.
(2) Als de klant het getoonde product wil kopen, moet het bestelformulier op de internetpresentatie volledig ingevuld worden en
daarna op de knop ‚Naar winkelmandje‘ geklikt worden. In de SERVO-App moeten alle gegevens ingevuld worden, om door de
afzonderlijke menuvelden te komen. De bestelling wordt dan nogmaals getoond. Als alle gegevens juist en volledig zijn, klikt u op
de knop ‚Nu kopen‘. Door op de knop ‚Afbreken‘ in de SERVO-app te klikken, keert u terug naar het hoofdmenu Rijprofielen. Im
Internet gelangen Sie bei „Abbrechen“ auf die SERVO-Hauptseite www.aat-online.de/SERVO.
(3) Met het verzenden van de bestelling dient u een bindende koopaanbieding in. De verkoopovereenkomst komt bij de goedkeuring
van de aanbieding door ons tot stand. De aanvaarding gebeurt door de via e-mail verstuurde verzendbevestiging of door levering
van de goederen. Wij hebben het recht om het contractuele aanbod van de klant binnen tien (10) werkdagen na binnenkomst bij
ons aan te nemen. Wij hebben het recht om de bestelling te weigeren, bijvoorbeeld na controle van de kredietwaardigheid van de
klant. De tekst van de overeenkomst wordt door de verkoper opgeslagen en per post naar de klant gestuurd samen met de bestelling.
(4) Na het afsluiten van het contract wordt in de SERVO-app bij Info/Help-Juridisch het submenupunt ‚Bestelbevestiging/Bankgegevens‘ geactiveerd. De voorwaarden staan overzichtelijk bij Info/Help-Juridisch ‚Algemene voorwaarden en herroepingsrecht‘. Bij
een bestelling via het internet worden de koopovereenkomst en de algemene voorwaarden automatisch op een eigen webpagina
aan de klant getoond. Deze tekst kan in dit geval afgedrukt of opgeslagen worden.
(5) Na het verlaten van de bestelpagina worden de bestelgegevens door de verkoper opgeslagen.
(6) De bestellingen worden in het Duits afgehandeld.
(7) De besteller kan op verzoek via e-mail de bestelde artikelen zelf afhalen.
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Art. 3 Levering
(1) De goederen worden uitsluitend geleverd als alle noodzakelijke gegevens zoals serienummer, ID-nummer, adres van de klant
enz. vermeld worden.
(2) De levering gebeurt uitsluitend binnen de Europese Unie door verzending van de goederen af magazijn naar het door de klant
meegedeelde adres. De leveringstermijn bedraagt in het algemeen 8 werkdagen vanaf ontvangst van de bestelling.
(3) De levering gebeurt franco huis of onder rembours.
Art. 4 Eigendomsvoorbehoud
De bestelde goederen blijven tot de volledige betaling eigendom van AAT Alber Antriebstechnik GmbH. Tot het moment van de
eigendomsoverdracht is verpanding, eigendomsoverdracht tot zekerheid, verwerking of aanpassing zonder uitdrukkelijk goedkeuring
door AAT Alber Antriebstechnik GmbH niet toegestaan.
Art. 5 Betaling
De betaling van de goederen gebeurt naar keuze onder rembours of bij vooruitbetaling.
Art. 6 Prijzen
(1) Alle vermelde prijzen, ook voor verpakking en verzending, gelden uitsluitend binnen de Europese Unie en zijn inclusief de
wettelijke btw en andere prijsbestanddelen.
(2) Met de actualisering van de SERVO-app en de webpagina‘s van AAT Alber Antriebstechnik GmbH worden alle vroegere prijzen
en overige gegevens over de artikelen ongeldig.
(3) De prijs op het tijdstip van de overhandiging van de aanbieding aan de klant is bepalend voor de factuur.
Art. 7 Garantie
De claims van de klant tegen AAT Alber Antriebstechnik GmbH in geval van gebreken richten zich naar de wettelijke regelingen.
Art. 8 Beperking van aansprakelijkheid
(1) Bij schendingen van contractuele verplichtingen die het gevolg zijn van lichte nalatigheid en die de uitvoering van de overeenkomst
in het gedrang brengen, is onze aansprakelijkheid en de aansprakelijkheid van onze plaatsvervangers beperkt tot de voorzienbare,
contracttypische, directe gemiddelde schade.
(2) Bij schendingen van niet-contractuele verplichtingen die het gevolg zijn van lichte nalatigheid en die de uitvoering van de
overeenkomst niet in het gedrang brengen, zijn wij en onze plaatsvervangers niet aansprakelijk.
(3) De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen hebben geen betrekking op claims van de klant in het kader van de
productaansprakelijkheid of de garantie. Verder gelden de aansprakelijkheidsbeperkingen niet bij aan ons toewijsbare lichamelijke
letsels, gezondheidsschade en bij verlies van het leven.
(4) Wij zijn alleen aansprakelijk voor eigen inhouden van AAT Alber Antriebstechnik GmbH. De klant stelt ons vrij van alle nadelen,
die voor ons omwille van schadelijke handelingen van de klant - zowel nalatige als opzettelijke - door derden kunnen ontstaan.
Naar de huidige stand van de techniek kan niet gewaarborgd worden dat de datacommunicatie via het internet foutloos geschiedt
en/of te allen tijde beschikbaar is.
(5) De klant is zelf verantwoordelijk voor zijn correcte gedrag in het wegverkeer en de naleving van de desbetreffende wetten
en voorschriften voor het wegverkeer van het desbetreffende land. De klant mag het rijprofiel Dynamic alleen gebruiken als hij
mentaal en lichamelijk daartoe in staat is. De klant wordt er op gewezen, dat SERVO met het rijprofiel Dynamic hogere snelheden
dan 6 km/h bereikt.
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Art. 9 Herroeping
„(1) Herroepingsrecht
U hebt het recht om binnen veertien dagen af te zien van deze overeenkomst zonder vermelding van reden. De herroepingstermijn
bedraagt veertien dagen vanaf de datum waarop de overeenkomst afgesloten werd. Om van uw herroepingsrecht gebruik te maken,
moet u ons (AAT Alber Antriebsrechnik GmbH, Ehestetter Weg 11, 72458 Albstadt, telefoon: 07431/12950, fax: 07431/1295-35,
e-mail: Info@AAT-online.de) door middel van een eenduidige verklaring (bijv. een met de post verstuurde brief, fax of e-mail) over uw
beslissing om deze overeenkomst te herroepen informeren. U kunt daarvoor indien gewenst het bijgevoegde herroepingsformulier
gebruiken. Om de herroepingstermijn te garanderen volstaat het voor ons, dat u de mededeling over de uitoefening van het
herroepingsrecht voor het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt.“
„(2) Gevolgen van de herroeping
Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u ontvangen hebben, inclusief de leveringskosten (met
uitzondering van de bijkomende kosten voor een andere leveringsvorm dan de door ons aangeboden, gunstigste standaardlevering),
onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij het bericht over uw herroeping van deze overeenkomst
ontvangen hebben terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betalingsmiddel, dat u bij de oorspronkelijke
transactie gebruikt hebt, tenzij met u uitdrukkelijk iets anders overeengekomen werd. Er wordt u in geen geval een vergoeding
voor deze terugbetaling aangerekend.“
„(3) Voorbeeldherroepingsformulier
Indien u de overeenkomst wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het naar ons terug: AAT Alber
Antriebsrechnik GmbH, Ehestetter Weg 11, 72458 Albstadt, Telefoon: 074/3112950, fax: 07431/1295-35, e-mail: info@aat-online.de:
— Hierbij herroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons (*) afgesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende artikelen (*)/ de
uitvoering van de volgende service (*)
— besteld op (*)/ontvangen op (*)
— naam van de consument(en)
— adres van de consument(en)
— handtekening van de consument(en) (alleen bij mededeling op papier)
— datum
(*) schrappen wat niet van toepassing is.“
Art. 10 Gegevensbescherming
(1) Hierna informeren wij u over de verzameling van persoonsgebonden gegevens bij transacties. Persoonsgebonden gegevens
zijn alle gegevens die op u persoonlijk betrekking hebben, dus bijv. uw naam, adres, e-mailadressen, betalingsgegevens, bestelde
artikelen. De verantwoordelijke instantie krachtens art. 3 al. 7 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG, Duitse wet op gegevensbescherming)
is de bij het begin van deze voorwaarden vermelde onderneming.
(2) De gegevens worden door ons verzameld en opgeslagen voor zover dit noodzakelijk is om de contractuele verplichtingen na te
leven. Als wij u goederen leveren, geven wij uw gegevens aan het gekozen verzendbedrijf door, voor zover deze voor de levering
noodzakelijk zijn. Ieder ander gebruik gebeurt uitsluitend als u daarvoor toestemming gegeven hebt. De dienstverleners zullen
deze gegevens niet aan derden doorgeven maar ze na de uitvoering van de overeenkomst en na het verstrijken van de wettelijke
bewaartermijnen wissen, voor zover u geen toestemming gegeven hebt om de gegevens langer te bewaren.
(3) Uw betalingsgegevens worden naargelang het door u gekozen betalingsmiddel aan de overeenkomstige betalingsdienstverlener
doorgegeven. De betalingsdienstverlener draagt de verantwoordelijkheid voor uw betalingsgegevens.
(4) Wij nemen aangepaste technische maatregelen om de gegevensbescherming te garanderen, vooral ter bescherming van uw
persoonsgebonden gegevens tegen risico‘s bij gegevensoverdracht en tegen kennisname door derden. Deze maatregelen worden
telkens aan de actuele stand van de techniek aangepast.
(5) U hebt te allen tijde het recht om ons meer informatie te vragen over de gegevens die wij over u opgeslagen hebben. Dit
betreft ook hun herkomst, ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie deze gegevens doorgegeven worden en het doel
van deze opslag. U kunt uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens altijd herroepen. Alle verzoeken met betrekking tot
informatie, aanvragen voor inlichtingen of bezwaren tegen de verwerking van gegevens kunt u richten tot de hierboven vermelde
contactgegevens. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze verklaring in verband met gegevensbescherming.
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Art. 11 Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht
(1) Als de klant handelaar, publiekrechtelijk rechtspersoon of publiekrechtelijk speciaal vermogen is, is voor alle geschillen die
uit deze overeenkomst voortvloeien uitsluitend de rechtbank bevoegd van het rechtsgebied waar het hoofdkantoor van AAT Alber
Antriebstechnik GmbH gevestigd is. Hetzelfde geldt als de klant geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland heeft of de
woonplaats of het hoofdverblijf op het tijdstip van de aanhangigmaking niet bekend zijn.
(2) Op de rechtsverhouding is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. Bij consumenten die de overeenkomst
niet voor professionele of commerciële doeleinden afsluiten, geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de verleende bescherming
door dwingende bepalingen van het recht van de staat waarin de consument zijn hoofdverblijfplaats heeft niet geschonden wordt.
De bepalingen van het VN-kooprecht (CISG) zijn niet van toepassing.
Art. 12 Salvatorische clausule
Indien een bepaling van deze overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar is of wordt, blijven de overige bepalingen van deze
overeenkomst onverminderd geldig.

