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ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BONEX-SCOOTER.NL

1. GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN EN DEFENITIES (ALV)
Bonex-scooter.nl is een handelsnaam van Neno Peschl Holding BV
Kempervennendreef 8
5563VB Westerhoven
Nederland

KVK te Eindhoven 171 345 90
BTW nr 8096 14 418 B01

BANKGEGEVENS:
ING bank: 66 46 60 223
BIC code : INGBNL2A
IBAN code :NL86INGB0664660223

www.Bonex-scooter.nl, info@bonex-scooter.nl; de gebruiker van deze algemene voorwaarden 
Alle leveringen, diensten en aanbiedingen gerelateerd aan Bonex scooters van Neno Peschl Holding BV, directeur N.D.I Peschl (hierna NPH 
genoemd) geschieden uitsluitend op grond van deze ALV, tenzij partijen uitdrukkelijk een afwijkende schriftelijke overeenkomst met elkaar 
overeenkomen.

1.1  Besteller van een product

1.2   Leveringsvoorwaarden, die een koper of een derde stelt, worden niet erkend, zelfs niet als de verkoper de voorwaarden niet 
weerspreekt.

1.3   Deze algemene voorwaarden bestaan uit twee delen: het eerste deel heeft betrekking op de producten van Bonex, het tweede deel heeft 
betrekking op het Experience programma zoals de Bonex Scooter Day

2 DISTRIBUTIE
  NPH is distributeur van Bonex scooters in Nederland, de leveringsvoorwaarden van Bonex zijn bepalend voor onze leveringen. 

Waarnodig wordt aansprakelijkheid naar hen verlegd.

3 OVEREENKOMST

3.1  De omvang van deze overeenkomst richt zich naar de offerte overeenkomst.

3.2   Maatgevend voor de overeengekomen aanschaf van de koopwaar is alleen de concrete beschrijving van de koopwaar in de offerte 
overeenkomst.

3.3  Voorst dienen technische gegevens, afbeeldingen, tekeningen, prospecten, folders, enz. de algemene koopwaar beschrijving. Ze zijn 
slechts beperkt maatgevende informatie. Veranderingen in constructie, vorm, gewicht, maten, uitvoering en kleur van de Bonex 
producten blijven ons/ Bonex in het kader van de beschrijving voorbehouden, zolang ze de functie en inzetmogelijkheden van de 
producten niet veranderen en naar algemene verkoopsopvatting voor de klant als redelijk aanvaardbaar worden geacht.

4 OVERKOMST AFSLUITING

4.1  Alle Bonex goederen worden speciaal op bestelling en op maat geproduceerd.

4.2   De aanbiedingen van NPH zijn invitatio ad offerdum. Voor alle aanbiedingen geldt dat een datum van beschikbaarheid wordt 
aangevraagd. In het geval dat een schriftelijke verplichting in aanbieding/ offerte van NPH werd overeengekomen, is NPH 30 
kalenderdagen aan dit aanbod verbonden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen is. Beursaanbiedingen gelden alleen tijdens de 
beurs.

4.3  De bestelling van de klant is een bindende verkoopsovereenkomst. Door betaling van een aanbetaling/gehele koopbedrag is de 
overeenkomst bindend.

4.4  In het geval van een terugtrekking door de besteller word een schadeloosstelling van 10% van het verkoopbedrag invorderbaar. NPH is 
gerechtigd dit bedrag te verrekenen met de aanbetaling/gehele verkoopbedrag. De terugtrekking dient schriftelijk te geschieden.

4.5  Deze overeenkomst word door NPH bewaard. Hij is echter niet toegankelijk voor de klant. De overeenkomst word uitsluitend in de 
Nederlandse taal opgesteld.

4.6   Webshop Bonex-scooter.nl - Scooterproducten: De op de website aangeboden producten zijn slechts een uitnodiging voor u om een 
aanbod te doen (invitatio ad offerendum). Door het plaatsen van een bestelling doet u een aanbod tot het sluiten van een 
koopovereenkomst. Wij zullen u zo snel mogelijk een bevestiging sturen van de inhoud van uw aanbod tot het sluiten van een 
koopovereenkomst. 
Indien de inhoud van de bevestiging onjuist is, kunt u uw aanbod annuleren of wijzigen. Op het moment dat u de bevestiging accordeert, 
geldt uw aanbod als onherroepelijk. Voor alle aanbiedingen moet beschikbaarheid worden aangevraagd. Wij zullen u deze zo snel 
mogelijk mededelen om vervolgens tot orderplaatsing en levering te kunnen overgaan.
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5 GEGEVENS

5.1  De klant word in kennis gesteld dat zijn naam, adres en verdere gegevens noodzakelijk ten behoeve van de verkoopovereenkomst 
opgeslagen worden. In zover dat NPH verkoper zich ter volbrenging van prestaties, die het nut van de overeenkomst dienen, derden 
benodigd, is NPH gerechtigd derden de gegevens van de klant te verstrekken.

5.2  Om een soepele afwerking van elke bestelling te waarborgen, is de klant verplicht, waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken. Bij een 
wijziging van deze klantgegevens zijn deze mede te delen aan NPH.

6 PRIJZEN EN VERZENDKOSTEN

6.1  De afgegeven prijzen zijn eindprijzen, dat betekent dat ze inclusief BTW en ander prijsonderdelen. Naast de aangegeven prijzen worden 
ook verzendkosten berekend naast de opgegeven prijzen voor leveringen binnen Nederland, zie ook 6.2.2 . Over de exacte hoogte van 
deze prijs wordt men via de prijslijst geïnformeerd.

6.2 1) De verzonden goederen zijn in principe alleen transport verzekerd.
 2)  Verzendkosten voor leveringen binnen Nederland bedragen minimaal €7,90 per pakket.  

Verdere toeslagen zijn afhankelijk van het gewicht.

6.3  Verpakkingskosten: de verpakking van een scooter is speciaal ontworpen om een goede verzending mogelijk te maken.  
Prijs conform actuele prijslijst.

7 BETALING

7.1 Alle koopprijzen zijn met de bestelling per direct verschuldigd.

7.2 De betaling geschiedt uisluitend a contant of per vooruit overmaking.

7.3 Kosten van betalingsinstelling zoals creditcard maatschappijen worden doorberekend.

8 LEVERINGSVOORWAARDEN

8.1  Leveringstermijn zijn niet bindend. Bindende leveringstermijnen dienen schriftelijk te zijn overeengekomen. Het aanhouden van de 
leveringstermijn stelt het nakomen van de overkomstverplichtingen van de koper vooruit.

8.2  NPH behoud zich het recht voor, een in kwaliteit en prijs gelijkwaardige prestatie te leveren, voor zover dit in redelijkheid binnen de 
belangen van NPH voor de klant valt.

8.3  NPH behoud zich het recht voor bij product veranderingen, niet beschikbaarheid van koopwaar of diensten of vertraagde leveringendoor 
de producent een in kwaliteit en prijs gelijkwaardige prestatie te leveren, of in het geval dat dit niet mogelijk is de prestatie niet te leveren.

8.4 In het geval dat een voornoemde zaak voorligt, zal NPH de klant direct over de niet leverbaarheid of vertraagde levering informeren.

8.5  In het geval dat zich NPH conform de voorgaande paragrafen van de overeenkomst ontbind, zal NPH de door de klant geleverde 
verplichtingen per direct retourneren.

8.6 Bij leveringsvertragingen door subleveranciers zal NPH de klant per direct infomeren.

8.7  Stakingen, overheidsmaatregelen, grondstoffen schaarste, verkeerstoringen, ongewone omstandigheden, enz. bevrijden NPH ervan, 
onafhankelijk of nu bij NPH of een subleverancier zijn opgetreden, voor de duur van de uitwerking van deze omstandigheden en, als ze 
tot onmogelijke prestatie levering lijden, definitief van de leveringsplicht, te zijn NPH kan deze omstandigheden vervangen. De klant 
wordt over deze om standigheden per direct geïnformeerd en bij langdurige onmogelijkheid van prestatie levering zal de door de klant 
geleverde verplichtingen per direct geretourneerd worden.

8.8   Plaats van uitvoering van de prestaties is de hoofdzetel van NPH. NPH is gerechtigd producten vanuit een ander plaats te versturen.

8.9  Leveringen zijn bij de aankomst te controleren en NPH over transportschade of afwijkingen van de overeengekomen te leveren 
producten/ prestatie per direct schriftelijk te informeren. Transportschade is daarnaast onverwijld aan de transporteur aanhankelijk te 
maken.

9  NALATIGHEID 
In het geval dat de klant nalatig is met de betaling van openstaande vorderingen, is NPH gerechtigd, een wettelijke rente in rekening te 
brengen. Het in rekening brengen van hogere nalatigheidschade is niet uitgesloten.

10  EIGENDOMSVOORBEHOUD 
Het eigendom van de goederen gaat pas over aan de klant, als er een volledige en permanente betaling heeft plaats gevonden. Tijdens 
de duur van het eigendomsvoorbehoud is de klant tot het bezit en het conform contract overeengekomen gebruik gerechtigd, zolang hij 
de betalingstermijnen en –afspraken correct nakomt.
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11 AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

11.1  De garantie en aansprakelijkheid wordt bepaald door naar de maatstaven van de wettelijke voorschriften, in zover dat volgende 
regelingen niet iets anders bepalen.

11.2  Klachten die de leveromvang, product gebreken, fout leveringen, hoeveelheden betreffen , zijn zover ze door redelijke onderzoek 
aantoonbaar zijn, onverwijld na ontvangst van de goederen schriftelijk aan NPH kenbaar gemaakt te worden. Zichtbare beschadigde 
verpakkingen zijn onmiddellijk bij aflevering aan de transporteur te protesteren.

11.3  NPH is aansprakelijk voor opzet en nalatigheid. Voor lichte nalatigheid is NPH slechts aansprakelijk bij kwetsing van een wezenlijke 
overeenkomstverplichting (kardinaalsplicht) zo ook schade uit verwonding van het leven, het lichaam of gezondheid. De beperking van 
aansprakelijkheid geldt niet voor de gegarandeerde eigenschappen of houdbaarheid van de producten.

11.4  In het geval, dat het geen schade in zin van 10.3 zin 2 betreffen, is de aansprakelijkheid bij lichte nalatigheid ter hoogte van het bedrag 
beperkt op de hoogte van de voorspelbare schade, met welke typischer wijs gerekend kan worden.

11.5 Deze bepalingen zijn door Bonex ook zo aan zijn vertegenwoordigers bekrachtigd.

11.6  NPH/ Bonex geeft geen garanties voor producten of diensten af, tenzij een verklaring uitdrukkelijk als “garantie“ is betekend NPH/Bonex 
neemt voor de eigenschap of houdbaarheid de expliciete aansprakelijkheid. Productbeschrijvingen zijn geen garantie bepalingen.

11.7  In het geval dat de klant aanname weigert of ander medewerking verplichtingen niet nakomt zal hij de hierdoor ontstane schade aan 
NPH/Bonex dienen te vergoeden.

11.8 De voorschriften uit product aansprakelijkheid wetgeving blijven onbetwist.

12 ZETEL
 De vestigingsplaats voor volbrenging van de afspraken uit deze overeenkomst is Westerhoven.

13 Bezwaren en opslagen

13.1  Bezwaren tegen de hoogte van een rekening van NPH moeten schriftelijke binnen 14 dagen na ontvangst van bij de producten 
bijgevoegde rekening naar voren gebracht wordt. Wettelijke aanspraken, die ook na afloop van termijn voltooiing geldend gemaakt 
mogen worden blijven onveranderd.

13.2  De opslagen naar de klant met vorderingen van NPH uit deze overeenkomst is alleen mogelijk met onbestreden of wettelijk vastgestelde 
vorderingen. Een teruggave recht kan de klant alleen dan gelden maken, als het op deze overeenkomst verhouding gestoeld is.

14 SCHRIFT VERPLICHTINGEN
  Overeenkomst veranderingen en nevenbepalingen zijn ten behoeve van doeltreffendheid schriftelijk te maken. De noodzaak der 

schriftelijke bevestiging geldt ook voor het uitsluiten hiervan.

15  OPHAALADRES & VESTIGINGSPLAATS: NENO PESCHL HOLDING B.V. 
KEMPERVENNENDREEF 8, 5563 VB TE WESTERHOVEN.

16 SLOTBEPALINGEN

16.1 In het geval van geschillen voortkomend uit deze overkomst zullen deze voorgelegd worden aan een bevoegd rechter te ‘Hertogenbosch.

16.2 Deze overeenkomst val onder Nederlands recht.

16.3  Voor het geval dat er paragrafen uit deze overeenkomst niet geldig zijn of hen werking verliezen, zo blijft de overeen komst verder wel geldig.
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BONEX EXPERIENCE DAY’S EN VRIJDUIKEN INSCHRIJVING VOORWAARDEN

1   DEFINITIES 
Bonex-scooter.nl:  Bonex-Scooter.nl en/of (een van) haar medewerkers. 
Deelnemer:    Deelnemer aan cursus, arrangement of andere activiteit waarvoor reservering benodigd is.

 Activiteit:  Arrangement of andere activiteit waarvoor reservering benodigd is. 
 Kortingvoucher:   Unieke voucher met code waarmee voor een bepaalde datum een bepaald aantal keer automatisch korting 

verkregen kan worden op een reservering voor een activiteit.

2   RESERVERING
 •  Elke reservering voor een activiteit bij Bonex-Scooter.nl dient te geschieden via de website www.Bonex-Scooter.nl tenzij schriftelijk met 

Bonex-Scooter.nl anders overeengekomen is.
 •  Een reservering voor een activiteit bij Bonex-Scooter.nl is pas definitief na volledige betaling. Bonex-Scooter.nl is gerechtigd om op elk 

moment, zonder opgaaf van reden, een (nog) niet (volledige) betaalde reservering/inschrijving te annuleren of niet te accepteren.
 •  Een reservering voor een activiteit bij Bonex-Scooter.nl kan op elk moment door Bonex-Scooter.nl geweigerd of geannuleerd worden 

als deelnemer een aantoonbaar lager niveau heeft dan benodigd voor de activiteit. Dit zonder enige restitutie van het totaalbedrag.

3  DEELNAME
 Deelnemer neemt volledig op eigen risico deel aan een activiteit van Bonex-Scooter.nl en deelnemer is daarbij:
 • Verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Bonex-Scooter.nl;
 • Verplicht zich te houden aan de vergunningen welke aan Bonex-Scooter.nl zijn verleend;

4  ANNULERING
  Annuleren van de reservering door deelnemer(s) is enkel schriftelijk (per e-mail of post) mogelijk en wordt na acceptatie door Bonex-

Scooter.nl afgehandeld als volgt:
 •  Meer dan 3 weken vooraf: u ontvangt een kortingvoucher met een geldigheid van 3 maanden ter waarde van 100% van het 

totaalbedrag van uw reservering voor een soortgelijke activiteit.
 •  Meer dan 1 week vooraf: u ontvangt een kortingvoucher met een geldigheid van 3 maanden ter waarde van 50% van het totaalbedrag 

van uw reservering voor een soortgelijke activiteit.
 •  Minder dan 1 week vooraf: er is geen restitutie mogelijk op het reeds betaalde of verschuldigde totaalbedrag.

5 ANNULEREN VAN DE GEHELE ACTIVITEIT DOOR BONEX-SCOOTER.NL IS TOEGESTAAN ALS VOLGT:
 •  Tot uiterlijk 5 werkdagen voorafgaand aan de activiteit bij onvoldoende deelnemers aan de activiteit. Elke deelnemer ontvangt een 

kortingvoucher met een geldigheid van 6 maanden ter waarde van 100% voor 1 deelnemer voor een soortgelijke activiteit.
 •  Tot elk moment in het geval van overmacht aan de kant van Bonex-Scooter.nl zoals:
  -  Extreme weersomstandigheden of grote kans daartoe;
  -  Sabotage aan -, schade aan - of diefstal van benodigde materialen voor de activiteit;
  -  Brand, oorlogsgevaar en oproer, (ernstige dreiging tot) terroristische activiteiten of belemmerende maatregelen van zowel 

binnenlandse en buitenlandse overheden;
  -  Overlijden van een belangrijke functionaris van Bonex-Scooter.nl

6 KORTINGVOUCHERS(S)
 •  Een kortingvoucher is slechts eenmalig te gebruiken voor één nog te maken reservering.
 •  Een kortingvoucher is niet inwisselbaar voor geld en niet te combineren met andere korting(en).
 •  Indien een kortingcode niet volledig gebruikt wordt, vervalt het restant.

7 TOEPASSELIJK RECHT
 Op alle offertes, overeenkomsten en inschrijvingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.


