Algemene voorwaarden GNTN Clothing:
Artikel 1: Definities
1.1 GNTN Clothing., gevestigd te (7701PG) Dedemsvaart aan het adres Woudbloemweg 8a,
KvK: 80580475, Btw-identificatienummer: NL861723703B01
1.2 Consument-afnemer: de persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of
bedrijf aan wie door GNTN Clothing zaken worden geleverd & verkocht, en diens
vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsopvolgers en/of erfgenamen.
Artikel 2: Algemeen
2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassingen op alle bestellingen, aanbiedingen,
offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten van en/of met GNTN Clothing.
2.2 Consument/afnemer: De overeenkomst vangt aan vanaf het moment dat de koper het
verschuldigde bedrag heeft voldaan en eindigt na het verstrijken van de retourdatum.
2.3 Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig
worden verklaard of vernietigd worden, blijven de overige voorwaarden van toepassing.
2.4 Indien er tegenstrijdigheden zijn tussen de overeenkomst en de voorwaarden, gaan de
bepalingen voor die in de overeenkomst opgenomen zijn.
Artikel 3: Prijzen, betaling en levering
3.1 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in Euro (€) en inclusief BTW (omzetbelasting)
en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd en exclusief handling- en
verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Na de betaling wordt een bevestiging per mail verzonden naar het opgegeven mailadres
van de koper.
3.3 De koper heeft veertien dagen de tijd om de GNTN Clothing te retourneren. GNTN
Clothing zal het verschuldigde bedrag binnen dertig dagen aan de koper terugbetalen. De
retourkosten worden voor rekening van de koper.
3.4 Indien de klant na het versturen van de herinnering niet, niet volledig of niet voor de in
de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, heeft GNTN Clothing het
recht om haar buitengerechtelijke (incasso-) kosten aan de klant in rekening te brengen. De
klant is tevens gehouden tot betaling van daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten, voor
zover een eventuele proceskostenveroordeling op een lager bedrag uitkomt.
3.5 Bij niet nakoming door de klant van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is
GNTN Clothing gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te
ontbinden of haar verplichten op te schoten, alsmede gerechtigd de klant zonder opgave
van redenen de toegang tot het systeem van GNTN Clothing te weigeren.

Artikel 4: Aanbiedingen
4.1 Alle aanbiedingen gedaan op de website van GNTN Clothing zijn vrijblijvend, ook indien
deze een termijn van aanvaarding bevatten. GNTN Clothing behoudt zich te allen tijde het
recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van
beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.
4.2 Levertijden zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op
ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn
overeengekomen.
4.3 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit
uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.
4.4. De op aanbiedingen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde
btw en eventuele andere overheidsheffingen.
Artikel 5: Herroepingsrecht
5.1 De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product
gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De
ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot
opgave van zijn reden(en) verplichten.
5.2 De in lid 1 genoemde bedenktijd (14 dagen) gaat in op de dag nadat de consument, of
een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product
heeft ontvangen, of: Als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft
besteld: De dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste
product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan
het bestel proces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere
producten met een verschillende levertijd weigeren.
5.3 Tijdens de bedenktijd van 14 dagen zal de consument zorgvuldig omgaan met het
product en de verpakking. Hij zal het product slecht in die mate uitpakken of gebruiken voor
zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij
van zijn herroepingsrecht gebruikt maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product
met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele
verzendverpakking aan verkoper retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte
redelijke en duidelijke constructie.
Artikel 6: Overmacht en/of bijzondere omstandigheden
6.1 GNTN Clothing is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant
indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan
schuld, en noch krachtens de we wet, een rechtshandeling of in het verkeerd geldende
opvattingen welke voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden
verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van
buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop GNTN Clothing geen invloed
kan uitoefenen, doch waardoor GNTN Clothing niet in staat is haar verplichtingen na te
komen. Werkstakingen in GNTN Clothing of van derden daaronder begrepen.
6.2 Omstandigheden in de zin van artikel 6.1 zijn onder andere een bedrijfsstoring, een
storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of
niet meer tijden leveren door leveranciers.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud
7.1 Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van GNTN Clothing, totdat alle
bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken
volledig aan GNTN Clothing zijn voldaan. Wanneer het gekochte door de koper in ontvangst
is genomen, gaat het risico over van GNTN Clothing naar klant.
Artikel 8: Eigendomsrechten
8.1 De klant dient alle eigendomsrechten die rusten op de door GNTN Clothing geleverde
zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
8.2 GNTN Clothing garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken
op enige eigendomsrechten van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval
van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door GNTN Clothing
geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.
8.3 Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder
de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een
beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in het artikel 3:83, tweede lid,
Burgerlijk Wetboek.
Artikel 9: Bestelling & communicatie
9.1 GNTN Clothing is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden,
beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen
ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer
tussen de klant en GNTN Clothing, dan wel tussen GNTN Clothing en derden, voor zover
betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en GNTN Clothing.
Artikel 10: Aansprakelijkheid
10.1 GNTN Clothing is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan
doordat de wederpartij onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt.
10.2 GNTN Clothing is niet aansprakelijk voor onbehoorlijk gebruik van de GNTN Clothing
producten door de koper.
10.3 Eventuele schade die geleden wordt tijdens het vervoeren van de GNTN Clothing
producten komt voor rekening van GNTN Clothing. De koper dient per e-mail contact op te
nemen met GNTN Clothing met betrekking tot het retourneren.
10.4 Mocht er schade ontstaan is deze alleen aan GNTN Clothing te wijten indien deze het
gevolg is van opzet en/of grove schuld.
Artikel 11: Klachten
11.1 Alle klachten in verband met levering, kwaliteit, product of iedere andere klacht, zullen
door GNTN Clothing serieus in behandeling worden genomen.
11.2 De klant dient een klacht kenbaar te maken per e-mail van GNTN Clothing.
11.3 GNTN Clothing zal binnen 10 werkdagen de klacht proberen op te lossen. GNTN
Clothing zal de klant hierover per e-mail inlichten.

Artikel 12: Support GNTN Clothing
GNTN Clothing Support
Woudbloemweg 8a
7701PG te Dedemsvaart
Email: info@genieton.nl
Artikel 13: Persoonsgegevens
13.1 De ingevoerde persoonlijke gegevens van de klant worden opgenomen in een bestand.
Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.
Artikel 14: Diversen
14.1 Indien de klant aan GNTN Clothing schriftelijk opgave doet van een adres, is GNTN
Clothing gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de
klant GNTN Clothing een nieuw adres heeft doorgegeven.
Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
15.1 Op de overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag
is niet van toepassing op de overeenkomst en de uitvoering hiervan.
15.2 De Nederlandse rechter in het arrondissement waar GNTN Clothing is
gevestigd/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen
tussen partijen, tenzij de wet dwingen anders voorschrijft.
15.3 Wanneer in een gerechtelijke procedure een of meerdere bepalingen van deze
algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de
overige bepalingen onverminderd van kracht.

