Leveringsvoorwaarden FaunaVilla
Definities:
Greenwall BV: Greenwall BV, Postbus 126, 9410 AC Beilen. Handelsregister Meppel nr. 04078937,
ontwikkelaar, producent en distributeur van de Greenwall® producten en de FaunaVilla;
FaunaVilla: Een verzameling van duurzame dierenverblijven in een constructie, bedoeld als rust- en
nestplaats voor de in de tuin en openbare ruimte voorkomende fauna ;
Koper: degene die door in te stemmen met deze en eventuele Aanvullende Voorwaarden een
FaunaVilla koopt;
1. Toepassing van deze voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van de FaunaVilla van
Greenwall bv aan de koper.
2. Aanbiedingen en afspraken
Een aanbieding van Greenwall bv is altijd vrijblijvend. De koop is definitief als de koper op enige
wijze instemt met de inhoud van deze voorwaarden.
3. Prijzen en leveringen
Prijzen worden vermeld excl. BTW, tenzij anders is aangegeven. Transportkosten worden apart in
rekening gebracht. Verpakkingmateriaal blijft bij de koper. Eventuele emballage kan belast zijn
met statiegeld.
Bestellingen dienen minimaal 1 dag voor aflevering te zijn betaald of onder rembours geleverd.
4. Garantie
Greenwall geeft 1 jaar garantie op de FaunaVilla. De garantie gaat in op de dag van ontvangst. De
garantie heeft alleen betrekking op de metalen kooi en niet op de inhoud van het element.
Daaronder valt breukschade van het metaal of onherstelbaar indeuken van de kooi.
5. Aansprakelijkheid
Greenwall bv is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van of veroorzaakt door
de FaunaVilla en/of de beoogde gebruikers van de FaunaVilla.
6. Retouren
Koper heeft het recht het element binnen 8 dagen na ontvangst zonder opgaaf van reden terug
te sturen. Dit kan uitsluitend na contact met Greenwall bv over de retourprocedure. De
aankoopkosten zullen worden teruggestort als de FaunaVilla in ongeschonden staat en in de
originele verpakking door Greenwall bv is ontvangen. De verzendkosten komen voor rekening
van de koper.
7. Conflicten
Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Over conflicten tussen koper en
Greenwall bv wordt uitsluitend schriftelijk gecommuniceerd. De rechtbank in Assen is bevoegd
conflicten tussen koper en Greenwall te beslechten, maar zover willen we het niet laten komen.

