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Artikel 1. Alle afspraken op schrift
Wij streven er naar onze afspraken over de prijs, eigenschappen van het te leveren product,
levertijd, tijdstip van betaling e.d. zoveel mogelijk schriftelijk vast te leggen. Ook aanvullende
afspraken (bijvoorbeeld over hard- en software die bij een pc/notebook extra bij een
standaardconfiguratie of in afwijking van een standaardconfiguratie wordt geleverd) worden
schriftelijk vastgelegd. Afspraken m.b.t. reparaties worden eveneens schriftelijk vastgelegd. 
Artikel 2. Het aanbod
1. Als voor ons aanbod (en de prijs daarvan) een beperkte geldigheidsduur geldt of hieraan
voorwaarden zijn verbonden, dan wordt dit bij het aanbod vermeld.
2. Het aanbod met betrekking tot producten geldt zolang de voorraad strekt.
3. Wij zullen de aangeboden producten/diensten zodanig omschrijven dat u als consument een
goede beoordeling kunt maken. De bij het aanbod geplaatste afbeeldingen zijn waarheids-
getrouw; als dit niet mogelijk is, dan zullen wij dat vermelden.
4. Indien er sprake is van 'digitale producten', wordt bij het aanbod vermeld of er sprake is van
beveiligde producten.
5. Voor zover als mogelijk en indien van toepassing vermelden wij bij het aanbod voor welke hard-
ware dan wel software de aangeboden producten en/of diensten (zoals software) geschikt zijn.
Artikel 3. De prijs
1. Onze prijzen zijn inclusief btw, exclusief bijkomende kosten zoals verzend- en afleveringskos-
ten en heffingen zoals verwijderingsbijdrage of kopieerheffing. Deze zullen overigens tijdig, voor
het sluiten van de overeenkomst worden vermeld.
2. Gedurende de periode dat het aanbod geldt, worden de prijzen van de aangeboden produc-
ten/diensten niet verhoogd, behalve als deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen (hieron-
der valt bijvoorbeeld de verhoging van het btw-tarief).
3. Gaat het om een prijsverhoging vanaf 3 maanden nadat wij met u de overeenkomst hebben
gesloten, dan kunt u deze overeenkomst opzeggen met ingang van de dag waarop de prijsver-
hoging ingaat.
4. Een uitzondering geldt voor prijzen die te maken hebben met schommelingen op de finan-
ciële markt waarop wij geen invloed hebben. In dat geval kunnen wij variabele prijzen aanbie-
den, maar wanneer dat het geval is zullen we bij het aanbod vermelden dat het gaat om
richtprijzen die gebonden zijn aan de schommelingen op de financiële markt.
Artikel 4. Betaling
Wij bieden diverse betaalmethoden aan, die van tijd tot tijd kunnen verschillen. Bij betaling ont-
vangt u van ons een factuur. Net als u hebben wij onze betalingsverplichtingen. Indien u uw be-
taling uitstelt zijn daar voor ons kosten aan verbonden. Als dit wettelijk is toegestaan kunnen wij
u de schade die wij daardoor lijden (renteverlies en redelijke kosten om alsnog het openstaande
bedrag te innen) in rekening brengen. 
Artikel 5. Levering en uitvoering
1. Wij streven er uiteraard naar altijd uiterlijk op het afgesproken tijdstip te leveren. Dit gebeurt
zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen, tenzij een kortere of langere leveringstermijn is
afgesproken. Mocht er toch te laat worden geleverd, en er is geen sprake van overmacht, dan
heeft u als koper - wanneer is afgesproken dat u tegelijk bij levering zou betalen - het recht de
betaling uit te stellen tot er wel is geleverd. Als u dat wilt kunt u bij te late levering de koop-
overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, behalve wanneer de ernst van de overschrij-
ding van de leveringstermijn dit niet rechtvaardigt.
2. Levering gebeurt op het adres dat u aan ons heeft doorgegeven. Als de bezorging is ver-
traagd, of als een bestelling of dienst niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt
u hiervan zo spoedig mogelijk bericht.
De uiterste termijn hiervoor is 30 dagen nadat u de (koop)overeenkomst heeft gesloten. Na deze
termijn heeft u het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op even-
tuele schadevergoeding.
3. Na ontbinding zullen wij het bedrag dat u heeft betaald zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
4. Als de levering van een apart besteld product onmogelijk blijkt te zijn, doen wij ons best om
u een vervangend artikel te leveren. Uiterlijk bij de bezorging zal dit op duidelijke en begrijpe-
lijke wijze worden gemeld.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van be-
zorging aan u of aan een door u aangewezen derde, bij ons, tenzij u zelf voor een aflevermethode
heeft gekozen die wij niet standaard aanbieden.
Artikel 6. Garantie
Voor al onze nieuwe producten geldt minimaal een volledige garantie van één jaar. Uitgezonderd
hiervan zijn accu's, waarvoor een andere garantietermijn kan gelden. Het kan zijn dat fabrikan-
ten of importeurs van producten of bepaalde onderdelen (zoals de hard disk) een eigen garan-
tie bieden. Ook in het geval u een beroep op zo'n garantie wilt doen, kunt u bij ons terecht. Als
verkoper blijven wij dus te allen tijde uw aanspreekpunt. Een garantie zal geen afbreuk doen aan
uw wettelijke rechten. Let op! Wij maken u er op attent dat rechten op de garantie kunnen wor-
den verspeeld wanneer u zelf veranderingen aanbrengt op de geleverde producten (zowel hard-
als software). De winkeliersgarantie die u krijgt bij het aankopen van een product is niet over-
draagbaar aan iemand anders.
Artikel 7. Conformiteit
Wij staan er voor in dat onze producten en diensten voldoen aan de (koop)overeenkomst, de in
ons aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid
en de op de datum van de totstandkoming van de (koop)overeenkomst bestaande wettelijke
bepalingen en overheidsvoorschriften. 
Artikel 8. Privacyregeling
PC Consult Noordenveld hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In
deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan
met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom
zorgvuldig om met persoonsgegevens. PC Consult Noordenveld houdt zich in alle gevallen aan
de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescher-
ming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn ver-
strekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig
zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van
uw persoonsgegevens;
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van
de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
deze respecteren.
Als PC Consult Noordenveld zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsge-
gevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen
heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan
dit document.

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door PC Consult Noordenveld verwerkt
ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

• Administratieve doeleinden; • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen; • Het uit-
voering geven aan of het uitgeven van een opdracht. Grondslag voor deze persoonsgegevens
is: • De overeengekomen opdracht.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan PC Consult Noordenveld de volgende persoonsge-
gevens van u vragen: • Voornaam; • Tussenvoegsel; • Achternaam; • (Zakelijk) Telefoonnummer;
• (Zakelijk) E-mailadres; •Geslacht.
Uw persoonsgegevens worden door PC Consult Noordenveld opgeslagen ten behoeve van bo-
vengenoemde verwerking(en) voor de periode:
• Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie
voor maximaal 7 jaar.

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodza-
kelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
• Het verzorgen van de (financiële) administratie; • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitno-
digingen.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers-
overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de
nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij
de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk ver-
plicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek
(persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen
en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen
met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16
jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger.

PC Consult Noordenveld bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsge-
gevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de
volgende maatregelen genomen:
• Alle personen die namens PC Consult Noordenveld van uw gegevens kennis kunnen nemen,
zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding
toe is;
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten;
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoons-
gegevens.

Op de website worden cookies gebruikt om de integriteit van de registratieprocedure te waar-
borgen en de website te kunnen personaliseren. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door
een webpaginaserver op uw computer wordt geplaatst. Cookies zijn uniek per gebruiker en kun-
nen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar uw computer heeft
verzonden. Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bij-
voorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een
website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toe-
komstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde
gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden
van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Daarnaast worden cookies ge-
bruikt voor het bijhouden van statistieken, maar ook dan bevatten de gegevens geen persoon-
lijke informatie. U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden
cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser 
zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om coo-
kies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijk-
heden van deze website of andere sites die u bezoekt.

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsge-
gevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht
om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u
direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kun-
nen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming
hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hier-
over direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit
natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan
contact met ons op!

PC Consult Noordenveld, Slangenborg 6, 9301 VL Roden, info@pcconsultnoordenveld.nl
Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud
Wij behouden de eigendom voor zolang de koop niet volledig is betaald. Op onze reparatie-
opdrachten geven wij een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de door u voor reparatie aan-
geboden artikelen, zodat uw eigendomsrechten niet in het geding zijn als het reparatiebedrijf
failliet gaat terwijl uw artikelen daar net op dat moment zijn.  
Artikel 10. Klachten en klachtentermijn
Omdat wij onze klanten een optimale service willen verlenen, vinden wij het belangrijk van u te
horen als u klachten heeft over onze dienstverlening. Doe dit - mede om eventuele schade te
beperken – zo snel mogelijk. Volgens de wet is een klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit bin-
nen twee maanden na ontdekking gebeurt. Dit geldt ook in het geval dat het gekochte product
niet de eigenschappen heeft die u op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Het
is in uw belang om uw klachten schriftelijk kenbaar te maken. Als u een klacht bij ons indient, zal
die uiterlijk binnen 14 dagen worden beantwoord. Hebben wij daarvoor meer tijd nodig, dan
laten wij u binnen 14 dagen weten wanneer u antwoord kunt verwachten.


