
Voorwaarden van verzending en betaling 

De algemene voorwaarden, hierna genoemd, zijn van toepassing op alle bestellingen die worden 

geplaatst GR Dance Europe, gedomicilieerd te Ter Mergel 3 | 9820 Merelbeke | Belgium, hierna 

de “verkoper” genoemd. 

De voorliggende algemene voorwaarden vormen de overeenkomst die de verkoper en de klant 

verbinden, zij worden hierna gezamenlijk de "partijen" genoemd. 

De “klant” is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten bij de verkoper bestelt. 

De "consument" is de klant, natuurlijke persoon, die handelt voor doeleinden die buiten zijn 

handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen. 

De voorliggende algemene voorwaarden zijn als enige van toepassing tussen partijen. 

Deze sluiten de algemene of bijzondere voorwaarden van de klant uit die de verkoper niet 

uitdrukkelijk op schriftelijke wijze heeft aanvaard. De algemene voorwaarden zijn op ieder 

ogenblik vrij te raadplegen op de website van de verkoper: https://www.greurope.com, zodat de 

klant bij het plaatsen van een bestelling dient te verklaren dat hij kennis heeft genomen van de 

algemene voorwaarden en bevestigt dat hij de hieruit voortvloeiende rechten en verplichtingen 

aanvaardt. 

De verkoper behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen, dit 

zonder voorafgaande kennisgeving, onder voorbehoud dat deze wijzigingen op zijn website 

worden weergegeven. Deze wijzigingen zullen van toepassing zijn op de bestellingen van 

producten die nadien worden geplaatst. 

Aanbod en bestelling 

Om een bestelling te plaatsen kiest de klant het (de) product(en) die hij wenst te bestellen door 

op de website van de verkoper te surfen, hij vult de gevraagde gegevens in, controleert de 

juistheid van de bestelling en voert vervolgens de betaling uit. 

Nadat de verkoper vanwege de bankinstelling bevestiging van de betaling heeft ontvangen, stuurt 

hij de klant een samenvatting van zijn bestelling. In deze samenvatting worden onder meer het 

bestelnummer, de bestelde producten en hun prijs van de bestelling opgenomen. 

De verkoper behoudt zich het recht voor de bestelling van de klant op te schorten, te annuleren of 

te weigeren, in het bijzonder indien de door de klant gecommuniceerde gegevens manifest foutief 

of onvolledig blijken te zijn of indien een betwisting bestaat met betrekking tot de betaling van 



een voorgaande bestelling. 

In geval van annulering van de bestelling door de klant, om welke reden ook en behoudens 

overmacht, nadat deze door de verkoper werd aanvaard, zal door de verkoper ten titel van 

schadevergoeding en intresten een som gelijk aan 30% van de prijs van de bestelling verworven 

zijn en aan de klant worden gefactureerd. 

 

Prijs 

De prijs van de producten en/of diensten wordt in euro weergegeven, belastingen inbegrepen. 

Iedere verhoging van de BTW (Belasting over de Toegevoegde Waarde) of iedere nieuwe 

belasting die zou worden opgelegd tussen het moment van de bestelling en de levering en/of de 

uitvoering, zal automatisch ten laste van de klant worden gelegd. 

Eventuele kosten van levering zijn niet in de weergegeven prijs opgenomen, maar worden 

afzonderlijk berekend in de loop van de bestelprocedure, in functie van de wijze en de plaats van 

levering, alsook in functie van het aantal bestelde producten. 

 

Termijnen 

Behoudens andersluidende uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door de verkoper, zijn de 

leverings- en/of uitvoeringstermijnen die in de algemene voorwaarden worden vermeld geen 

vervaltermijnen. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij het een aanzienlijke 

vertraging betreft die aan zijn zware fout te wijten is. 

De klant kan de leverings- en uitvoeringstermijnen niet inroepen ter verbreking van de 

overeenkomst, kan geen schadevergoeding of intresten vorderen en kan, behoudens 

andersluidende uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door de verkoper, geen enkele andere 

vordering laten gelden. 

In geval van vertraging in de levering van meer dan dertig werkdagen zal de klant per 

aangetekend schrijven een ingebrekestelling aan de verkoper dienen te zenden, waardoor deze 



laatste vervolgens over 50% van de voorgeschreven termijn beschikt om het (de) bestelde 

product(en) te leveren. 

 

Eigendomsvoorbehoud 

De verkoper blijft eigenaar van de bestelde producten tot de dag der volledige betaling. 

Het eigendomsrecht van de producten wordt slechts aan de klant overgedragen na afhaling of 

levering van de artikelen en na integrale betaling van de bestelling. Als uitzondering op artikel 

1583 van het Burgerlijk Wetboek, blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen de 

exclusieve eigendom van de verkoper tot de dag der algehele betaling van de factuur. Zolang de 

betaling van de verkoopprijs niet werd uitgevoerd, is het de klant verboden de artikelen te 

verpanden, te schenken of deze ter waarborg te gebruiken, op om het even welke manier. Het is 

de klant uitdrukkelijk verboden om wijzigingen aan de artikelen aan te brengen, om deze 

onroerend te maken door incorporatie of bestemming, deze te verkopen of er op gelijk welke 

wijze over te beschikken. 

Zolang de verkoper beschikt over het eigendomsrecht van de geleverde goederen, in 

overeenstemming met de bepalingen van deze clausule, blijft de klant aansprakelijk voor het 

onderhoud en de goede staat van deze producten. Gedurende deze periode zal enkel de klant 

aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het verlies of de eventuele beschadiging van de 

producten. Indien nodig verbindt de klant zich ertoe de producten tegen ieder risico te 

verzekeren. 

De klant verbindt zich er eveneens toe de producten op dergelijke wijze te behouden dat ze niet 

met andere producten kunnen worden verward en het te allen tijde duidelijk is dat de goederen 

eigendom zijn van de verkoper. 

 

Levering van de bestelling 

De leveringstermijnen die door de verkoper werden aangegeven worden slechts ter indicatieve 

titel verstrekt en verbinden de verkoper niet. Een vertraging in de levering van de bestelling kan 



bijgevolg in geen enkel geval aanleiding geven tot enige schadevergoeding, intresten, verbreking 

van de overeenkomst en/of opschorting van de verplichtingen van de klant. 

De bestelling zal slechts aan de klant worden geleverd of zal slechts worden uitgevoerd na 

integrale betaling. De overdracht van de eigendom en de risico’s heeft plaats op het ogenblik der 

integrale betaling van de bestelling. De klant wordt er bijgevolg van in kennis gesteld dat hij als 

enige de risico’s draagt die aan de levering verbonden zijn. 

 

Beschikbaarheid 

De door de verkoper te koop aangeboden producten worden slechts aangeboden in de mate 

waarin zij voorradig zijn. 

In geval van onbeschikbaarheid van één of meerdere producten na betaling van de bestelling, 

verbindt de verkoper zich ertoe de klant hier zo spoedig mogelijk van in kennis te stellen en biedt 

hij de klant de keuze tussen terugbetaling, een wijziging van zijn bestelling of een uitgestelde 

levering van zodra de desbetreffende producten weer voorradig zijn. 

 

Ontvangst van de bestelling en klachten 

De klant is ertoe gehouden de bijgevoegde bestelbon, alsook de conformiteit van de producten 

die hem worden geleverd of die hij afhaalt op het daartoe voorziene afhaalpunt, te vergelijken met 

de producten die hij bestelde. 

Eventuele klachten dienen op schriftelijke wijze te worden ingediend binnen een termijn van 2 

werkdagen volgend op de levering van de bestelling of volgend op de melding dat de bestelling 

beschikbaar is in het daartoe voorziene afhaalpunt. Bij gebreke de klacht op voormelde wijze en 

binnen de vooropgestelde termijn in te hebben gediend, zal hier geen rekening mee kunnen 

worden gehouden en wordt de klant geacht de bestelling op definitieve wijze te hebben aanvaard. 

Indien een klacht gegrond blijkt te zijn, heeft de verkoper/dienstverlener de keuze tussen het 

vervangen van het product of het terugbetalen van de prijs van deze producten. 



Intellectuele eigendomsrechten 

De informatie, logos, tekeningen, merken, modellen, slogans, de huisstijl, enz. die via de website 

of de catalogus van de verkoper toegankelijk zijn, worden beschermd door intellectuele 

eigendomsrechten. 

Behoudens voorafgaand en uitdrukkelijk andersluidend beding, is het de klant niet toegelaten 

afgeleide werken gebaseerd op het geheel of een deel van de op de website of in de catalogus 

van de verkoper afgebeelde elementen te wijzigen, reproduceren, verhuren, uitlenen, verkopen, 

verspreiden of te creëren. 

Behoudens indien hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken, houdt de overeengekomen prijs in geen 

enkel geval een overdracht in van de intellectuele eigendomsrechten en/of industriële rechten op 

om het even welke manier. 

 

Garantie 

Wettelijke garantie voor alle klanten 

In overeenstemming met de artikelen 1641 tot 1643 van het Burgerlijk Wetboek, is de verkoper 

ertoe gehouden de producten te vrijwaren tegen de verborgen gebreken die de producten 

ongeschikt maken voor het gebruik waartoe ze bestemd zijn, of die dit gebruik zodanig 

verminderen dat de klant, indien hij het gebrek had gekend, de producten niet of slechts voor een 

mindere prijs zou hebben gekocht. 

In geval van vaststelling van een verborgen gebrek dient de klant binnen een korte termijn op te 

treden, in overeenstemming met artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek. De klant zal de keuze 

hebben om ofwel het door een verborgen gebrek aangetaste product terug te geven tegen 

integrale terugbetaling van de prijs, ofwel het product behouden mits gedeeltelijke terugbetaling 

van de prijs. 

De verkoper is er niet toe gehouden de producten te vrijwaren tegen de zichtbare gebreken die 

de klant heeft waargenomen of had kunnen waarnemen op het ogenblik van de verkoop. De 



verkoper is er enkel toe gehouden de klant te vrijwaren tegen verborgen gebreken waarvan hij 

zelf op de hoogte was op het ogenblik van de verkoop en die hij niet aan de klant gemeld heeft. 

Enkel de factuur, het kassaticket of de bestelbon gelden voor de klant als garantiecertificaten ten 

aanzien van de verkoper. Deze documenten dienen door de klant te worden bewaard en in hun 

originele versie te worden voorgelegd. 

 


