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Dit zijn de algemene voorwaarden van JVL ZELHEM B.V. 

 
1. Prijzen: 

 

Alle genoemde prijzen zijn in Euro`s. JVL ZELHEM B.V. behoudt zich te aller tijden 

het recht voor prijzen te wijzigen. Genoemde prijzen zijn bindend wanneer de order 

is geaccepteerd door JVL ZELHEM B.V. Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21 % 

BTW volgens Nederlandse wetgeving. 

 

2. Toepasselijkheid: 

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten 

welke tot stand komen via de website www.jvlzelhem.nl of ons bedrijf aan de 

Nijverheidsweg 5A in Zelhem. 

 

3. Garantie: 

 

De garantie wordt verleend door JVL ZELHEM B.V. op door haar geleverde 

producten geldt alleen voor fabricage fouten en is beperkt tot het leveren van het 

product of restitueren van het ter zake betaalde bedrag. JVL ZELHEM B.V. zal geen 

aansprakelijkheid accepteren betreffende het gebruik van het product.  

 

4. Copyright en Disclaimer: 

 

JVL ZELHEM B.V. accepteert geen aansprakelijkheid voor mogelijke typfouten en 

foto`s die afwijken in de informatie verschaft op onze website www.jvlzelhem.nl, of 

enig falen in naleving van verschafte informatie. Alle op de website verschafte 

informatie mag gebruikt en afgedrukt worden voor persoonlijk gebruik, onder 

voorwaarde dat duidelijk de bron vermeld wordt.  

 

5. Privacyverklaring: 

 

Voor het gebruik van deze website zijn geen persoonlijke gegevens nodig. Het is 

mogelijk, maar niet verplicht om uw gegevens in te vullen bij het versturen van een 

bericht via het contactformulier. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en 

zullen niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met het doel 

waarvoor ze zijn verkregen. Uw persoonlijke gegevens worden onder geen 

omstandigheden aan derden verstrekt. Deze gegevens worden niet langer bewaard 

dan nodig is voor de correcte afhandeling.  

 

 

 

 

 

mailto:info@jvlzelhem.nl
http://www.jvlzelhem.nl/


 

info@jvlzelhem.nl www.jvlzelhem.nl 0314 641574 

6. Gebruiksvoorwaarden: 

 

Deze website is bedoeld voor eigen raadpleging via normaal browser-bezoek. Het is 

derhalve niet toegestaan om de website op geautomatiseerde wijze te (laten) 

raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, spiders en of bots, met uitzondering van spiders 

t.b.v. het indexeren voor openbare zoekmachines. Het geautomatiseerd benaderen van 

deze website zal beschouwd worden als een aanval op het functioneren van deze 

website en zal als dusdanig worden behandeld. Het is niet toegestaan technische 

beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken. 

 

Mocht u vragen hebben over de algemene voorwaarden? Neem dan contact met ons 

op. U kunt ons mailen via info@jvlzelhem.nl of bellen via 0314 641574. 
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