Algemene Voorwaarden behorende bij ‘Potgrondactie Muziek vereniging Crescendo Sleen’

BEPERKING: Deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op de verkoopactie
‘Potgrondactie 2022’, verder geduid als Actie en staan dus uitdrukkelijk los van alle andere
activiteiten die onder de statuten en het huishoudelijk regelement worden uitgevoerd.
Ondanks dat de Actie een online verkoopmethode is moet deze nadrukkelijk beschouwd worden
vanuit de geest van de gebruikelijke plaatselijke actie. Deze plaatselijke actie begint normaliter begin
maart, leden en vrijwilligers van de muziekvereniging gaan dan langs de deuren in de voormalige
gemeente Sleen om huis-aan-huis zakken potgrond te verkopen vanaf een kar of wagen.
Helaas maakt de Corona pandemie deze manier van werken onmogelijk.
Definities:
1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn
handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
2. Vereniging: Muziek vereniging Crescendo Sleen.
3. Levering: het daadwerkelijk brengen (leveren), op het tijdens de bestelactie door de consument

ingevoerde adres, van de actiegoederen, concreet, de bestelde zakken potgrond naar besteld
aantal.
Looptijd: De Actie loopt tot en met 6 maart einde dag of zolang de website van de vereniging
(www.crescendo-sleen.nl) deze presenteert en bestellingen aanvaard. Vereniging is niet gehouden
om gedurende de gehele looptijd een aanbieding vanuit de Actie te doen. Vereniging zal slechts in
bijzondere situaties eerder de Actie stoppen.
Verder:
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het
aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de
vereniging onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de vereniging is bevestigd, kan de
consument de overeenkomst ontbinden. Dit onder voorbehoud dat de consument een correct emailadres heeft ingegeven.
3. Een factuur wordt niet verstrekt. (Zoals dat ook niet gebeurt bij verkoop vanaf de wagen)
4. Levering wordt gedaan op 11 en 12 maart onder de uitsluitingen en voorwaarden van het

Leverings- en retourbeleid zoals opgenomen op de website.
5. De actiegoederen, concreet de geleverde zakken potgrond als benoemd tijdens de bestelling,
worden niet teruggenomen.
6. De consument draagt zelf verantwoording voor het correct aanleveren van de aflevergegevens.
Indien, naar oordeel van de vereniging, een levering niet gedaan kan worden vervalt de
overeenkomst en wordt het aankoopbedrag teruggestort.
7. Geschillen worden in goed overleg opgelost.

