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1. Geldigheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en leveringen van technische apparatuur en 
toebehoren door Wireless Audio (verkoper) aan een klant of koper.
Afwijkende of aanvullende voorwaarden van de klant zijn alleen geldig als deze tussen de verkoper en koper hierover.

1.2 Wireless Audio levert uitsluitend aan bedrijven, zelfstandigen en instellingen met een Btw- en/of KvK-nummer.

2. Koopcontract

2.1  De klant ontvangt van ons een vrijblijvende prijsofferte.

2.2  Indien de klant hiermee akkoord gaat en de offerte tekent wordt deze een bindend koopcontract. 

3. Levering

3.1  Deelleveringen zijn toegestaan mits deze voor de klant redelijk en draagbaar zijn. 

3.2  Voor de transport worden transport- en afhandelingskosten berekend.

3.3  De leveringstermijn is gelijk aan de datum van verzending . De levering wordt in het geval van voorafbetaling pas na 
ingang van de betaling verstuurd. In het geval van overmacht (materiaalschade, bedrijfsstoringen, stakingen of 
overheidsmaatregelen, ook bij een tussenleverancier) en niet of fout bevoorraden door onze toeleveranciers, hebben wij 
het recht om van de levering en het koopcontract, dan wel gedeeltelijk, terug te treden of de leveringstermijn te 
verlengen. Wordt de oorspronkelijke genoemde leveringstermijn om meer dan 8 weken overschreden, dan heeft de klant 
het recht op van het koopcontract terug te treden. Reeds betaalde bedragen worden gerestitueerd, verdere 
schadeclaims zijn beiderzijds uitgesloten.

3.4  Een transportschade  moet onmiddellijk na ontvangst door de klant bij Wireless Audio worden gemeld.

4. Prijzen en betalingen

4.1  Onze prijzen zijn, indien niet anders vermeld, nettoprijzen exclusief Btw.

4.2  De volledige betaling van het koopbedrag geschiedt vooraf aan de verzending of bij ontvangst indien voor een 
rembours-zending wordt gekozen. Op wens van de klant kan de voorafbetaling ook via een geblokkeerde rekening 
worden gedaan. Wireless Audio kan pas over het koopbedrag beschikken als de klant de ontvangst van de zending heeft 
bevestigd. De extra kosten voor zowel een rembours-zending als ook het gebruik van een geblokkeerde rekening zijn 
voor de koper. 

4.3  Tot de volledige betaling van de levering blijft deze eigendom van Wireless Audio.

5. Terugname / terugzending

Schadevrije leveringen worden door ons niet teruggenomen, tenzij vooraf anders en schriftelijk overeengekomen. Voor 
teruggenomen leveringen restitueren wij het koopbedrag onder aftrek van een onkostenbijdrage van 20% van de 
nettowaarde van de levering. De kosten voor de terugzending draagt de koper.
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6. Schade en garantie

6.1  De koper dient de levering onmiddellijk na ontvangst op mogelijke schade te onderzoeken. Zichtbare schade moet 
de verkoper onmiddellijk maar uiterlijk  binnen 10 dagen worden gemeld. Een verborgen schade dient de koper 
onmiddellijk na de ontdekking te melden. Schade aan de levering moet schriftelijk aan Wireless Audio worden 
doorgegeven. Verzuimt de klant, de schade onmiddellijk, dan wel binnen het aangegeven termijn te melden, dan zou hij 
Wireless Audio voor deze schade niet meer aansprakelijk kunnen stellen.

6.2  Schade als gevolg van onjuiste bediening zijn van de garantie uitgesloten. Buiten de garantie vallen ook slijtdelen 
zoals potentiometers, faders, schakelaars, ventilatoren, en verbruiksmaterialen zoals (oplaadbare) batterijen etc. .

6.3  Schadeclaims voor directe en / of indirecte schade zijn uitgesloten, tenzij er niet sprake is van grove schuld. Verdere 
aanspraken van de koper, in het bijzonder aanspraken op schadevergoeding, inclusief gederfde winst of andere 
financiële schade van de koper zijn uitgesloten. Dit geldt ook indien de koper aanspraak kan maken op vergoeding van 
het ontbreken van een gegarandeerde eigenschap of schending van een contractuele verplichting. In deze gevallen is de 
aansprakelijkheid beperkt tot de voorzienbare schade. 

6.4  De verjaringstermijn is twee jaar vanaf de datum van levering, tenzij een verlengde garantie is overeengekomen. 
Voor gebruikte goederen, de verjaringstermijn bedraagt een jaar vanaf datum van levering. 

6.5  Blijkt bij terugzending dat er geen schade voorligt, heeft de verkoper het recht niet alleen de verzendkosten, maar 
ook een vergoeding van EUR 20,00 exclusief BTW in rekening te brengen voor de behandeling. Eventuele gebreken op 
deelleveringen geeft geen recht op annulering van lopende orders. 

6.6  Door garantieplichtige werkzaamheden en leveringen wordt de oorspronkelijke garantieperiode van niet betrokken 
onderdelen van de levering niet verlengd.

7. Richtlijn afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) 

De koper neemt de verantwoordelijkheid om de geleverde goederen na beëindiging van het gebruik op de juiste manier 
te verwijderen op eigen kosten in overeenstemming met de bepalingen van de wet. De koper vrijwaart Wireless Audio 
van de terugnameverplichting en de daarmee verband houdende aanspraken van derden. 

8. Slotbepalingen

Contracten en overeenkomsten tussen Wireless Audio en haar klanten vallen onder het Duitse recht (Rechtbank 
Hamburg).

De mogelijke nietigheid van enkele bepalingen heeft geen invloed op de geldigheid van de overige voorwaarden van dit 
document of het gehele contract.

Hamburg, 07.03.2013

opgesteld door 

Wireless Audio
Kühnel Neuhaus GbR
Keplerstraße 8
D-22765 Hamburg


