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Deze leveringsvoorwaarden zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden van Komvoor BV. 

1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:  

 Koper :   de rechtspersoon of natuurlijk persoon in uitoefening van beroep of bedrijf die in de webwinkel  
    van Magazijn.Komvoor.nl een product of dienst koopt. 

 Webwinkel:  Magazijn.Komvoor.nl, te bereiken via magazijn.komvoor.nl. 

2. Magazijn.Komvoor.nl is de Webwinkel van Komvoor BV waar fysieke en digitale leermiddelen en andere   
 producten gekocht kunnen worden. Onder ‘koop’ wordt hier ook een transactie zonder financiële compo 
 nent verstaan: bij het aanschaffen van gratis leermiddelen via Magazijn.Komvoor.nl blijven onderstaande  
  leveringsvoorwaarden van toepassing.  

3. Alle op magazijn.komvoor.nl opgenomen werken, zoals teksten, afbeeldingen en video’s, mogen niet  
 zonder voorafgaande toestemming van Komvoor BV worden verveelvoudigd of worden openbaar gemaakt   
 of anderszins verspreid of getoond aan derden. Indien het vermoeden bestaat dat hier sprake van is, is  
  Magazijn.Komvoor.nl gerechtigd haar schade te verhalen.  

4. Het is Koper zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Magazijn.Komvoor.nl  niet toegestaan di  
 gitale of fysieke producten te verveelvoudigen, te exploiteren of aan derden ter beschikking te stellen,  
 anders dan nodig voor het verzorgen van het onderwijs waarvoor de leermiddelen zijn aangeschaft.  

5. Bij de aankoop van fysieke producten heeft de Koper het recht deze koopovereenkomst te ontbinden binnen   
 14 dagen na ontvangst van het product. De Koper dient van deze ontbinding binnen 14 dagen melding te  
  maken via magazijn@komvoor.nl, waarna het product op kosten van de Koper binnen 14 dagen retour    
 gezonden dient te worden aan Komvoor BV (Komvoor / Retouren / Willem Wilminkplein 9 / 7511PG  
 Enschede). Deze ontbindingsmogelijkheid bestaat alleen voor natuurlijke personen. Overige rechtspersonen  
 kunnen de overeenkomst niet ontbinden. 

6. Koper doet in het geval van digitale inhoud uitdrukkelijk afstand van het recht op ontbinding. De Koper kan  
 derhalve in het geval het downloaden van de digitale inhoud is gestart, de overeenkomst niet meer ontbinden.  

7. De wettelijke conformiteitsgarantie is alleen van toepassing op natuurlijke personen, niet op overeenkomsten 
 met overige rechtspersonen.  

8. Als plaats van levering geldt het adres dat de Koper via Magazijn.Komvoor.nl kenbaar heeft gemaakt.  

9. Magazijn.Komvoor.nl zal geaccepteerde bestellingen vlot leveren, met een richttijd van 1-8 werkdagen.  
  Fysieke producten worden geleverd door PostNL en kunnen daardoor alleen geleverd worden op dinsdag tot  
  en met zaterdag. Magazijn.Komvoor.nl doet geen uitspraken over de dag van levering, alleen over de datum  
  van verzending. Digitale producten worden in principe geautomatiseerd per ommegaande versterkt, maar  
  tevens uiterlijk binnen 8 werkdagen.  

10. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten gaat over op de Koper vanaf het moment van  
  bezorging bij de Koper. 


