Algemene voorwaarden Space & Cartoon Safari
Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Space & Cartoon Safari zijn bij uitsluiting van
eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van
deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige
bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve
van Space & Cartoon Safari worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Space & Cartoon
Safari ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Space & Cartoon Safari zijn vrijblijvend en Space & Cartoon Safari behoudt zich
uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke)
voorschriften noodzakelijk is. Prijzen en productinformatie zijn onder voorbehoud en aan verandering onderhevig.
Space & Cartoon Safari is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de informatie op deze site.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Space & Cartoon Safari. Space
& Cartoon Safari is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te
verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Space &
Cartoon Safari dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.
2.3 Een aantal van de producten wordt aangeboden onder de vermelding van een leeftijdsclassificatie. Door deze
producten te bestellen, verklaart u dat u tenminste de gestelde leeftijd heeft.
Artikel 3. Prijzen en Betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief
handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk
overeengekomen.
3.2 Betaling dient vooraf te geschieden zonder korting of compensatie, tenzij anders overeengekomen.
3.3 Betaling dient te geschieden middels de daardoor beschikbaar gestelde betalingswijzen, tenzij anders
overeengekomen.
3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Space & Cartoon Safari gerechtigd (de uitvoering van) de
betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de
uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen
tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Space & Cartoon Safari.
3.6 Space & Cartoon Safari verkoopt ook goederen die van particulieren zijn overgenomen, tenzij anders vermeld
zijn deze goederen zo goed als nieuw en in goede staat.

Artikel 4. Levering
4.1 Artikelen die op voorraad zijn worden binnen twee (2) werkdagen (maandag t/m vrijdag) verzonden. Voor
artikelen die niet op voorraad zijn of slecht leverbaar zijn kunnen langere levertijden gelden. De door Space &
Cartoon Safari opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen
recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te
ontbinden, tenzij u dertig (30) dagen na betaling geen artikelen heeft ontvangen. U bent in dat geval gerechtigd
de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor
verzending aan u.
Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst
aan Space & Cartoon Safari verschuldigd bent, heeft voldaan.
Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid
6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden.
Indien dit niet het geval is, dient u Space & Cartoon Safari daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen
veertien (14) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk of
per e-mail, en gemotiveerd kennis te geven.
6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Space & Cartoon Safari
de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel
de factuurwaarde daarvan te restitueren. Het verzenden van deze producten geschiedt voor uw eigen rekening,
tenzij anders afgesproken.
6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen
veertien (14) werkdagen na aflevering aan Space & Cartoon Safari te retourneren. Retourzendingen worden in dit
geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de
kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.
Het betaalde bedrag zal na ontvangst van de retourzending zo snel mogelijk (binnen veertien (14) kalenderdagen)
terug gestort worden via de bij de bestelling gekozen betalingswijze.
Artikel 7. Bestellingen/communicatie
7.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen
ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Space &
Cartoon Safari, dan wel tussen Space & Cartoon Safari en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie
tussen u en Space & Cartoon Safari, is Space & Cartoon Safari niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake
mocht zijn van opzet of grove schuld van Space & Cartoon Safari.
Artikel 8. Overmacht
8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Space & Cartoon Safari in geval van overmacht
het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder
rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Space &
Cartoon Safari gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven
van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Space & Cartoon Safari kan worden
toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het
verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
Artikel 9. Diversen
9.1 Wanneer door Space & Cartoon Safari gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van
deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze
Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Space & Cartoon
Safari deze Voorwaarden soepel toepast.

9.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Space &
Cartoon Safari in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te
vervallen en zal deze worden vervangen door een door Space & Cartoon Safari vast te stellen nieuwe rechtens
toelaatbare vergelijkbare bepaling.
9.3 Space & Cartoon Safari is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden
van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in
Nederland.
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Bijlage 1: Voorwaarden “Achteraf betalen via Billink”.
Space & Cartoon Safari heeft Billink B.V. gemachtigd om de betaaloptie “Achteraf betalen via Billink” uit te voeren.
Als u gebruik maakt van deze betaaloptie verklaard u akkoord te gaan met de betalingsvoorwaarden van Billink
B.V. Billink B.V. wordt hierna aangeduid als ‘Billink’.
Artikel 1. Voorwaarden gebruik Billink
1.
Uw factuur- en bezorgadres bevindt zich in Nederland. Dit adres mag geen postbus zijn.
2.
U hebt geen surseance van betaling aangevraagd en bent niet failliet verklaard.
3.
U verkeert niet in schuldsanering of bemiddeling conform de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen.
4.
U bent niet onder vermogensrechtelijk bewind of curatele gesteld.
5.
U bent 18 jaar of ouder.
6.
Door het verstrekken van (persoons)gegevens om in het kader van uw bestelling gebruik te maken van de
betaaloplossing Billink, geeft u toestemming uw gegevens te verwerken en al dan niet online te toetsen zodat
Billink u meteen kan laten weten of uw aanvraag geaccepteerd is.
Artikel 2. Acceptatie
1.
Billink behoudt zich het recht voor uw keuze voor de betaalservice Billink te weigeren.
2.
U krijgt direct online te zien of uw verzoek is goedgekeurd
3.
Het resultaat genoemd in artikel 2.2 wordt in het beginsel bepaald door onze kredietwaardigheidtoets
ofwel onze goedkeuring of weigering om u te accepteren.
4.
Billink behoudt zicht het recht voor om na aanvankelijke acceptatie uw aanvraag alsnog binnen 7 dagen te
weigeren.
5.
Indien gewenst kunt u hiervan schriftelijk, omkleed met redenen, op de hoogte worden gesteld.
Desgewenst kan hier ook telefonisch toelichting op gegeven worden.
Artikel 3. Wijze van betalen
1.
U ontvangt van Billink de factuur. U kunt deze uitsluitend betalen middels een online overboeking of een
reguliere overboeking via uw bank.
2.
Billink is door de verkopende partij volledig gemachtigd voor het afhandelen van de factuur. Hieronder
inbegrepen:
Het inschakelen van een derde, waaronder een incassobureau en of deurwaarder,
Het in rekening brengen van rente en kosten.
Artikel 4. Kosten betaalopdracht
1.
Eventuele (bancaire) verwerkingskosten zijn voor rekening van de gebruiker van Billink.
Artikel 5. Betaaltermijn
1.
Billink hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. 14 dagen na factuurdatum moet het bedrag
bijgeschreven zijn op de rekening van Billink. Houdt hierbij rekening met de eventuele verwerkingstijd van de
banken. De datum genoemd op het rekeningafschrift van Billink is hierbij leidend.
2.
Op uw factuur kan afgeweken zijn van de standaard betalingstermijn. De betalingstermijn vermeld op de
factuur is hierbij leidend.
Artikel 6. Adreswijziging
1.
U bent verplicht Billink op de hoogte te stellen van eventuele adreswijzigingen en of e-mail wijziging.
Zolang Billink geen adreswijziging heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij Billink
bekende adres en blijft u aansprakelijk voor het openstaande saldo. Ook wanneer deze tussentijds verhoogd is
met eventuele rente en kosten.
2.
Adreswijzigingen kunt u doorgeven aan de klantenservice. Dit uitsluitend per e-mail.
Artikel 7 Betalingsverzuim
1.
Indien u niet in de in artikel 5 genoemde termijn betaalt is het verschuldigde bedrag direct opeisbaar en
bent u zonder nadere ingebrekestelling in betalingsverzuim.

2.
Indien u niet binnen de gestelde betalingstermijn betaalt stuurt Billink u een schriftelijke herinnering.
Indien u aan deze herinnering geen gehoor geeft stuurt Billink u een sommatie welke wordt opgehoogd met
aanmaningskosten. Mocht het nodig zijn meerdere sommaties te versturen zullen deze telkens verhoogd worden
met aanmaningskosten.
3.
Vanaf de datum dat u in betalingsverzuim verkeert is Billink gerechtigd wettelijke rente in rekening te
brengen.
4.
Billink is gerechtigd, al dan niet door een derde, incassokosten in rekening te brengen. Alsmede andere
respectievelijke redelijke kosten die als vermogenschade in de zin van artikel 6:96 BW voor vergoeding in
aanmerking komen.
Artikel 8. Behandeling persoonsgegevens
1.
Billink respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt
behandeld. Indien u kiest voor de achteraf betaalservice Billink vraagt Billink u om persoonsgegevens. Deze
gegevens gebruikt Billink voor het aangaan en uitvoeren van uw aanvraag, ter voorkoming en bestrijding van
fraude, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. In verband met een
verantwoord acceptatiebeleid kan Billink een gegevenstoets uit voeren. Het doel hiervan is om risico’s te
beheersen en fraude tegen te gaan. De door u verstrekte gegevens worden opgenomen in het relatiebestand van
Billink Dit is noodzakelijk voor de financiële afhandeling van de door u geplaatste bestellingen. Bij opname van uw
gegevens in het relatiebestand van Billink wordt gecontroleerd of u overige financiële verplichtingen hebt
openstaan. Indien u uw financiële verplichtingen voortkomende uit de door u geplaatste bestelling/aangegane
overeenkomst niet nakomt, wordt dit gegeven door Billink in haar relatiebestand geregistreerd ter beperking van
verdere financiële risico’s voor Billink en haar opdrachtgevers en ten behoeve van kredietwaardigheidtoetsing.
Billink kan hierbij gebruik maken van de aan haar gelieerde Centraal Invorderings Bureau B.V. De verwerking van
persoonsgegevens vindt plaats met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens. Billink kan uw
persoonsgegevens ook gebruiken om u te informeren over voor u relevante producten en diensten. Als u hier geen
prijs op stelt, kunt dit aan Billink kenbaar maken. Billink blokkeert dan uw persoonsgegevens. Billink verwijst u
hiervoor naar haar privacy statement. De gegevensverwerkingen binnen Billink zijn gemeld bij het College
Bescherming Persoonsgegevens.
Artikel 9 Aansprakelijkheid
1.
Billink kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe
te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar
rekening komen. Billink is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade en winst- of omzetderving
2.
Indien Billink, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de
schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of
dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
Artikel 10. Toepasselijkheid recht en bevoegde rechter
1.
Op elke overeenkomst tussen u en Billink is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij de wet nadrukkelijk een andere rechter als bevoegd
aanwijst.

