CITYLINER
415
2.664

E-POWER

Toegestane
Gebruikersgewicht 180 kg

Armsteunen opbergvak

Beenverwarmer

Houder voor Mobilus rollator

De exclusieve voor uw vrijheid
De Cityliner 415 onderscheidt zich niet alleen door zijn prestaties,
maar ook door zijn exclusieve uitrusting: Cruise control, verlichte cockpit met weergave van de tijd, trip afstand, etc., opbergruimte, spiegel
en een lcd-display met meerdere functies. Uw rijplezier wordt hier
gegarandeerd.

Boodschappenmand

BESTELFORMULIER

CITYLINER 415 2.664

1 van 2

BESTELLING

OFFERTE

Ingevuld bestelformulier graag faxen naar:

+49 5733 922 9311

Klantenservice:

+49 5733 922 0

Facturatieadres / klantnr.:

Leveringsadres:

Referentie / opmerkingen:

Toegestane gebruikersgewicht
180 kg

CITYLINER 415 2.664

€ 4.550,18

(prijs incl. batterijen en lader)

Alle prijzen zijn inclusief BTW! Geldig van 01-01-2018 – 31-12-2018.
Onze algemene voorwaarden gelden daarbij, die op www.meyra.de/AGB te vinden zijn.

Nomenclatuur: 520170
103102000635

Technische gegevens

Lengte
Breedte
Zithoogte, verstelbaar
Zitdiepte
Zitbreedte
Transporthoogte (bij ingeklapte stuurkolom en
zonder zitting)

ELEKTRONICA
1.380
680
440 - 540
480
500 / 600
700

4
315
315
110
100
1.700

Afmetingen in mm, gewicht in kg, wielen in inches, snelheden in km/h
Toleranties ± 10 mm Gegevens onder voorbehoud van constructieve wijzigingen.

650 W
2.500 W
70 Ah (5 h) / 79 Ah (20 h)
8A
140 A

VERMOGEN
Actieradius, max.
(onder testomstandigheden)
Actieradius met batterijen
107Ah (20h)
Toegest. hellingen / dalingen

CHASSIS
Verend chassis
Automatische veiligheidsrem
Aantal wielen
Diameter stuurwiel
Diameter aandrijfwiel
Bodemvrijheid
Hindernis, max.
Draaicirkel (radius)

Motor-duurvermogen
Motor-piekvermogen
Batterijen
Lader
Elektronica

50
tot 80
10° (18 %)

GEWICHTEN
Leeg gewicht
Toegestane gebruikergewicht
Toegestaan totaal gewicht

163,5
180
355

SNELHEID
Snelheid, max.

15

E-POWER

AFMETINGEN/TRANSPORTMASSA

BESTELFORMULIER

CITYLINER 415 2.664
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Kruis uw keuze in de vakjes aan

00

Model
OMSCHRIJVING

KM/U

WIELEN

CHASSISKLEUR

EURO €

CITYLINER 415

15

4

ShadowLine

4.550,18

CITYLINER 415

15

4

Racing Green, zit beige

4.550,18

Basisuitvoering
•• Alu-velgen
•• 2 x chroomspiegel
•• Boodschappenmand
•• Afsluitbaar opbergvak aan achterzijde
•• Geïntegreerde stootbumpers
•• Inklapbare en vergrendelbare stuurkolom
•• Luxe zitting met opbergvak, instelbare lendensteun,
naar hoek verstelbare rugleuning, draaibaar 360 °
•• Zittingverstelling rail
•• Opklapbare met opbergvak

01

02

•• Veiligheidsgordel
•• Rijhendelschakelaar voor duimbediening
•• Verlichting naar verkeerswet incl. knipperlicht, waarschuwingsknipperlicht en
remlicht
•• Lcd-scherm met achtergrondverlichting met meerdere functies,
incl. snelheidsmeter en kilometerteller
•• Versterkte claxon
•• Snelheidsreductie in bochten
•• Cruise control
•• Handrem

Batterijen en lader
CODE

OMSCHRIJVING

EURO €

5155

Onderhoudsvrije batterijen
Uitsluitend in combinatie met CODE 733

ca. 88 Ah (5h), 107 Ah (20h)

733

lader 12 A

aanbevolen voor 107 Ah (20H)

454,51
99,64

Toebehoren
CODE

OMSCHRIJVING

832

Verbrede luxe zitting, zitbreedte 600 mm

841

Bekerhouder

32,86

842

Windscherm

103,88

993

Bagagebox

318,26

4586

Voetgas

478,98

4735

Achterzijdemarkeringsbord conform ECE-R69

122,02

4796

Gashendel rechts

190,80

4797

Gashendel links

190,80

1058996

Boodschappenmand extra met houder, niet in combinatie met stokhouder code 3086642

107,00

1069978

Houder voor Ideal rollator

293,00

1069983

Houder voor Mobilus rollator

293,00

1069989

Houder voor andere rollatormodellen (op aanvraag)

363,00

3075952

Weerbescherming voor boodschappenmand

3075902

Beenverwarmer

150,00

3086642

Stokhouder, niet in combinatie met boodschappenmand code 1058996

139,00

Datum:

Handtekening:

EURO €
252,16

49,00

ALGEMENE VOORWAARDEN
1. ALGEMEEN - SCOPE
1.1. De algemene voorwaarden hieronder (AV)
van MEYRA GmbH zijn van toepassing op alle met
de klanten van het bedrijf gesloten contracten. Zij
gelden ook voor alle toekomstige transacties met
de klant, zelfs zonder afzonderlijke nieuwe overeenkomst.
1.2. De klant accepteert de voorwaarden van
MEYRA GmbH voor het huidige contract en voor
alle toekomstige contracten als bindend. Algemene
voorwaarden van de klant of eventuele derden zijn
niet van toepassing. Zulke voorwaarden verplichten
MEYRA GmbH niet, zelfs niet als ze expliciet worden
tegengesproken in individuele gevallen.
1.3. Deze voorwaarden gelden alleen als de klant
een ondernemer (§ 14 BGB), een rechtspersoon naar
publiek recht of een openbaar speciaal fonds is.
2. AANBIEDING, CONTRACT
2.1. Aanbiedingen van MEYRA GmbH zijn vrijblijvend
en niet bindend, tenzij ze uitdrukkelijk worden aangewezen als bindend.
2.2. Bestellingen of opdrachten van de cliënt neemt
de MEYRA GmbH binnen 14 dagen na ontvangst aan
door een schriftelijke bevestiging.
2.3. Het contract wordt afgesloten met een schriftelijke bevestiging van het aanbod; dit geldt ook voor
eventuele wijzigingen of aanvullingen op de orders.
2.4. Bij alle in verband met de opdracht aan de klant
geleverde documentatie behouden wij ons het eigendom en het auteursrecht voor. Deze documenten
mogen niet aan derden worden doorgereikt, tenzij
we onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
geven. Voor zover we het aanbod van de klant
binnen de termijn van 2,2 niet aanvaarden, moeten
deze documenten onmiddellijk aan ons worden
geretourneerd.
3. PRIJZEN
3.1. De prijzen worden uitsluitend in Euro's berekend.
Alle prijzen zijn netto prijzen. De BTW is in aanvulling
als wettelijke rente verschuldigd.
3.2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen,
zijn onze prijzen af fabriek, exclusief verpakking en
handling. Kosten van verpakking en handling worden
apart gefactureerd.
3.3. Indien er prijzen worden aangegeven zijn deze
gebaseerd op de dan geldende prijslijst. Prijswijzigingen zijn toegestaan als de periode tussen de sluiting
van de overeenkomst en de overeengekomen levering meer dan vier maanden bedraagt. Verhogen zich
daarna tot voltooiing de loon- en of materiaalkosten,
dan zijn wij gerechtigd, de prijs in redelijkheid te
verhogen met de kostenstijgingen. De klant heeft
recht op terugtrekking indien de prijsverhoging de
verhoging van de algemene kosten van levensonderhoud tussen de bestelling en de levering aanzienlijk
overschrijdt.
3.4. Bij het sluiten van de contracten is MEYRA
GmbH niet gebonden aan de prijzen van een vorige
contract.
3.5. Als de bestelwaarde onder een limiet van €
150,00 netto van de waarde van de goederen ligt,
dan wordt een handlingtoeslag inclusief vrachtkosten
van € 9,50 in rekening gebracht.
4. VERZENDING, RISICO-OVERGANG
4.1. Plaats van levering is de locatie van MEYRA
GmbH, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.2. Indien de goederen op verzoek van de klant
worden verscheept gaat het risico van onopzettelijk
verlies of toevallige verslechtering van de goederen
over op de klant, zodra de goederen (met inbegrip
van deelleveringen) wordt overgedragen aan de voor
de uitvoering van de zending derde. Dit geldt on-

geacht of de goederen worden verscheept vanaf de
locatie van overdracht of wie de vrachtkosten draagt.
4.3. Indien een vordering tot transportschade of verlies tegen de MEYRA GmbH wordt ingediend, moet
de klant de schade op de vrachtdocumenten of in
een logboek opnemen, teneinde geen vertraging te
veroorzaken en ons binnen een week informeren.
4.4. Een transportverzekering wordt alleen op
uitdrukkelijk verzoek en op kosten van de klant
genomen.
4.5. Bij vertragingen van levering of verzending waarbij naar de klant verantwoordelijk is, ligt het risico van
verzending bij de klant.
4.6. Bij ontbreken van specifieke instructies van
de cliënt, ligt de keuze van de transportroute en
middelen bij de MEYRA GmbH, zonder enige garantie
en aansprakelijkheid voor de goedkoopste en snelste
wijze van verzending.
5. LEVERTIJD, LEVERING
5.1. In het vooruitzicht gestelde levertijden zijn als
verwachte levertijden, tenzij uitdrukkelijk een bepaalde datum schriftelijk is vastgelegd.
5.2. Als de partijen een leveringstermijn hebben
afgesproken, begint deze vanaf de datum van de
orderbevestiging. Aan de leveringstermijn is voldaan
indien voorafgaand aan het verstrijken van de levertijd de goederen de fabriek heeft verlaten dan wel de
klant over de verzending in kennis is gesteld.
5.3. Naleving van de overeengekomen levering
en data veronderstelt de tijdige ontvangst van alle
verstrekte documenten door de klant en de tijdige
verstrekking van alle nodige informatie en de vervulling van andere verplichtingen aan de klant. Voor
zover niet aan deze voorwaarden is voldaan, zullen
deze op passende wijze worden verlengd.
5.4. De MEYRA GmbH is niet aansprakelijk voor
vertragingen in de levering als gevolg van overmacht
of andere machten, op het moment dat het contract
onvoorziene gebeurtenissen (zoals stakingen, defecte
apparatuur, niet tijdig leverende leveranciers, vertragingen in transport, slecht weer, etc.), waarvoor zij
niet verantwoordelijk is. De levertijd wordt verlengd
met de duur van een redelijke herstelperiode, door
de niet door MEYRA GmbH te verantwoorden tijdelijke belemmering plus .
5.5. Overschrijding van de daarmee gepaard gaande
vertraging van de termijn met zes weken, dan
hebben beide partijen het recht zich terug te trekken
naar reikwijdte van de uitvoering van het contract.
5.6. De MEYRA GmbH heeft het recht van deelleveringen, tenzij de deellevering voor de klant als
onderdeel van de contractuele bepaling doel wordt
gebruikt, de levering van de resterende goederen is
gewaarborgd en de klant geen extra kosten met zich
meebrengen.
6. BETALING
6.1. Rekeningen moeten binnen 30 dagen volledig
betaald te worden na ontvangst van de factuur een
van onze bankrekeningen. Als het geen onderdeel
levering of een reparatiefactuur betreft, heeft de
klant om recht op een korting van 2%, af te trekken
bij de betaling binnen 8 dagen na ontvangst van de
factuur.
6.2. Cheques en wissels accepteren wij alleen na
uitdrukkelijke toestemming. De acceptatie is betaling
onder voorwaarden. Factuurcorrecties via cheques en
wissels zijn onderhevig aan controle. Waardeposities
gemaakt op de dag volgen nadat we eindelijk over
het equivalent beschikken.
6.3. Indien de klant niet op de vervaldag betaalt,
moet deze het uitstaande bedrag van 8% boven de
basisrente betalen. De vordering van hogere schadevergoeding blijft voorbehouden.

STAND: JANUAR 2018

6.4. Indien de klant in gebreke van betaling blijft, net
als alle andere claims die zijn gebaseerd op dezelfde
juridische relatie, wordt het bedrag onmiddellijk opeisbaar, zonder de noodzaak voor een afzonderlijke
mededeling.
6.5. De klant heeft alleen recht op compensatie
indien zijn tegenvorderingen legaal zijn bevestigd
of zijn onomstreden. Om een retentierecht uit te
oefenen, is de klant slechts gerechtigd voor zover zijn
tegenvordering is gebaseerd op dezelfde contractuele relatie.
6.6. De MEYRA GmbH heeft het recht om haar
vorderingen voor goederen en diensten derden toe
te wijzen.
7. EIGENDOMSVOORBEHOUD
7.1. De informatie die door de MEYRA GmbH goederen tot de volledige afwikkeling van alle vorderingen,
met inbegrip van toekomstige vorderingen op de
klant in het bezit van MEYRA GmbH.
7.2. De klant kan de goederen doorverkopen in de
normale gang van zaken. Aan andere bepalingen,
met name de wijze van beveiliging en beloften,
hij geen recht. De vorderingen van de klant uit de
doorverkoop van de voorbehouden goederen (met
inbegrip van andere eisen, zoals verzekeringsclaims
of onrechtmatige claims van verlies of vernietiging)
worden reeds tot zekerheid aan de MEYRA GmbH
overgedragen. De MEYRA GmbH aanvaardt de
overdracht. De klant heeft het recht om de overgedragen vorderingen zolang hij voldoet aan zijn
betalingsverplichtingen deze te verzamelen. Indien
de betaling van de klant vertraagt, zijn wij gerechtigd
de machtiging in te trekken.
7.3. Indien de goederen worden verwerkt door de
klant, wordt hierbij overeengekomen dat de verwerking in de naam en voor rekening van MEYRA GmbH
als de fabrikant en deze eigenschap of rechtstreeks
worden uitgevoerd - indien de verwerking of wordt
uitgevoerd in combinatie met materiaal van verschillende eigenaars of de waarde van de wordt verwerkt
item is hoger dan de waarde van de geleverde
goederen - het mede-eigendom (mede-eigenaar) in
de nieuw gecreëerde post in verhouding staat tot de
waarde van de geleverde goederen tot de waarde
van de nieuw gecreëerde post. Als de MEYRA GmbH
zijn eigendom van het combineren of mengen verliest, moet niet de eigenaar van het geleverde in het
geval van de verwerking van goederen, maar de klant
de MEYRA GmbH wordt hierbij vooraf een geschikte
de proportionele waarde van het geleverde mede-eigendom van het uniforme product overgedragen.
De MEYRA GmbH aanvaardt de overdracht. De overdracht wordt vervangen door gratuite bewaring.
7.4. De klant is verplicht ons onmiddellijk op de
hoogte te stellen over goederen onder eigendomsvoorbehoud door derden en al het nodige te bieden
aan informatie en documentatie te doen gelden.
Tegelijkertijd moet de klant ongevraagd het eigendom van derden aan MEYRA GmbH over te dragen.
Eventuele kosten zijn voor rekening van de klant.
7.5. De MEYRA GmbH verbindt zich ertoe, voor zover
zekerheden vrij te geven als gevolg van het verzoek
van de klant, omdat ze de waarde van de beveiligde
vorderingen overschrijdt met meer dan 20%. De
keuze van de effecten die moet worden vrijgegeven
is de taak van de MEYRA GmbH.
7.6. In het geval van een insolventie van een relevante klant wordt doorverkoop of verwerking van onze
gereserveerde goederen verboden evenals onze
collectie toestemming om vorderingen toegewezen
aan ons terug te trekken.
7.7. In geval van laattijdige betaling van de klant
hebben wij het recht om de onmiddellijke terugkeer
van de goederen te eisen.

8. GARANTIE / AANSPRAKELIJKHEID
8.1. De klant dient de goederen direct na aflevering
te inspecteren. Tenzij duidelijk fouten of defecten
zouden zijn gevonden is een grondig onderzoek nodig, moeten de klachten van klant binnen één week
na ontvangst van de levering schriftelijk aan ons
worden meegedeeld. Na deze periode wordt iedere
aansprakelijkheid uitgesloten voor deze gebreken.
Geen garantieclaims voor verborgen gebreken, tenzij
deze binnen één week verschijnen.
8.2. In geval van gebrekkige levering hebben wij het
recht om het defecte artikel te rectificeren naar eigen
keuze of vervangen door een defect gratis vervanging te verkrijgen. De klant is verplicht om ons van
het defecte onderdeel voor onderzoek en reparatie
gratis huis te voorzien. Het uitblijven van herstel of
vervanging, is het niet binnen een redelijke termijn
aangevuld of afgewezen door ons, kan de klant zich
terugtrekken uit de overeenkomst of de koopprijs te
verminderen. Een termijn is noodzakelijk, anders dan
wanneer dit niet wettelijk verplicht is.
8.3. De garantie vervalt als de klant de levering verandert zonder onze toestemming of heeft gewijzigd
door derden en de verwijdering van gebreken is dus
onmogelijk of onredelijk bemoeilijkt. In ieder geval
dient de klant de kosten van de wijziging kosten van
corrigerende maatregelen dragen.
8.4. Uit de bovenstaande bepalingen volgt geen
garantie, die we aannemen ten opzichte van de
eerste gebruiker van de revalidatiemiddelen, zonder
vooroordelen.
8.5. Uitgesloten van de garantie bij functiegerelateerde slijtage is alles wat we leveren aan producten,
onderdelen, batterijen en onderdelen, evenals de
ongepaste of onjuiste opslag, gebruik of behandeling
van goederen.
8.6. Verdere aanspraken van de klant, in het bijzonder
schade in plaats van de prestatie en het vervangen
van alle andere directe of indirecte schade - met inbegrip van incidentele of gevolgschade, ongeacht de
juridische gronden - zijn uitgesloten. Dit geldt niet indien de MEYRA GmbH een juridische of materiaalfout
frauduleus heeft verborgen of de schade te wijten is
aan opzet of grove schuld van MEYRA GmbH, haar
wettelijke vertegenwoordigers of agenten of indien
een nalatige schending van wezenlijke contractuele
verplichtingen aanwezig is. Als essentieel worden
contractuele verplichtingen begrepen, waarvan de
vervulling een correcte uitvoering van het contract
en op wiens naleving van de contractuele partner
regelmatig zich baseert, en erop kan beroepen. In
het geval van nalatigheid veroorzaakte materiële en
financiële schade is de aansprakelijkheid van MEYRA
GmbH beperkt tot het bedrag aan de typische,
voorzienbare schade. Uitgesloten zijn verder geen
lichamelijk en / of persoonlijk letsel veroorzaakt door
een schending van het recht van MEYRA GmbH, haar
wettelijke vertegenwoordigers of agenten.
8.7. Dit heeft geen invloed aansprakelijkheid op
grond van de Wet Productaansprakelijkheid.
9. VERJARINGSTERMIJN
Claims voor materiaalfouten vervallen na twee jaar
na de overdracht / levering van de goederen aan de
klant. Voor uitwisseling van eenheden en reparaties,
bedraagt de verjaringstermijn
1 jaar na het overhandigen / levering van de goederen aan de klant. Dit is exclusief vorderingen tot schadevergoeding wegens schade aan leven, lichaam of
de gezondheid en / of claims voor schade als gevolg
van grove nalatigheid of opzettelijk veroorzaakte
schade door MEYRA GmbH of haar agenten. In dat
opzicht gelden de wettelijke verjaringstermijnen.

9.1. VERVANGENDE TOESTELLEN
Ongeacht de garantie biedt de MEYRA GmbH aan de
klant om defecte apparatuur uit te wisselen om gereviseerde apparatuur. Voor aangeboden in ruil gedane
apparaten, gelden de volgende bepalingen:
- Uitwisseling eenheden worden gereviseerd en
zijn technisch ok.
- Het defecte toestel moet binnen 15 werkdagen
aan de MEYRA GmbH worden geretourneerd. Het
geretourneerde apparaat komt in ons eigendom.
- Krijgen we het apparaat niet terug, berekenen we
de geleverde vervangingseenheid 95% tegen de
heronderhandeling aankoopprijs.
- Het het apparaat moet teruggestuurd in de
geleverde overeenkomstige soort vervangend
apparaat en uitvoering. Bovendien moet het
apparaat herbruikbaar zijn en mag slechts het
normale gebruik hebben overeenkomstige slijtage.
- De beoordeling van de vraag of de teruggekeerde
apparaat de voldoet aan de bovenstaande
voorwaarden, onder de verantwoordelijkheid van
MEYRA GmbH. Indien niet aan de voorwaarden
worden voldaan, rekenen wij voor de geleverde
Uitwisseling apparaat ook bovengenoemde
Bedrag verminderd met de restwaarde van
de terugkerende apparaat.
10. WAARBORG VAN PRODUCT VEILIGHEID
10.1. PRODUCT TERUGROEP
Wanneer er door een tekortkoming aan een geleverd
product of door een wettelijke verplichting een
product terugroep benodigd is, is de klant verplicht
mee te werken aan het proces van de terugroep, om
zodoende de terugroep efficiënt te laten verlopen.
De klant is verplicht, Meyra GmbH in het geval
van een noodzakelijke product terugroep over de
verblijfsplaats van het product tot aan de eindgebruiker te informeren. Hiervoor dient de klant een
sluitende administratie over de verblijfsplaats van de
producten voeren en deze op aanvraag van Meyra
GmbH ter beschikking stellen. Indien de klant levert
aan wederverkopers, is de klant verplicht om bovengenoemde verplichtingen omtrent de administratie
van de verblijfsplaats van de producten, contractueel
aan de wederverkopers op te leggen, om zodoende
de realisatie van een efficiënte product terugroep
richting de betreffende wederverkopers te kunnen
bewerkstelligen.
10.2. De klant is verplicht om, door geschoolde
professionals, de eindgebruikers te informeren over
het gebruik en de handhaving van het geleverde product. Wanneer de klant de producten aan wederverkopers levert, is de klant verplicht, de wederverkoper
de hier benoemde trainingsplicht over het gebruik en
de handhaving van het geleverde product, contractueel vast te leggen.
11. AANSPRAKELIJKHEID BIJ
		
CONSTRUCTIEVE VERANDERINGEN
Opgemerkt dient te worden dat strengere wettelijke
bepalingen voor aangepaste. Constructieve veranderingen van MEYRA GmbH artikelen door de klant
of een derde in opdracht van zijn alleen toegestaan
indien zij voldoen aan de veiligheidseisen en is onze
management zal schriftelijk overeenkomen. Daartoe
bieden we op aanvraag een aangepaste model
samen met tekening beschikbaar. Zijn veranderingen
in het ontwerp zonder schriftelijke toestemming van
ons management en maakte derden en als gevolg
van de veranderingen in de schade, voor wie wij verantwoordelijk zijn in de externe betrekkingen, is de
klant verplicht te vrijwaren ons hoor en wederhoor
van alle aanspraken van derden.

12A. TERUGKEER VAN GOEDEREN
		
EINDPRODUCTEN EN
		 ASSEMBLAGES
Geretourneerde goederen zonder begeleidende
factuur of de kopie zal niet worden ingewisseld.
Geretourneerde goederen (in doos en in perfecte
staat) zal worden gecrediteerd met 80% van de netto
waarde. Uitgesloten van de terugkeer zijn voorwerpen waarvan de levering is ouder dan 3 maanden,
speciale, sanitaire producten, gevulde batterijen en
producten onder € 100,00 ex btw. Bovendien, met
uitzondering van op maat gemaakte rolstoelen (bijv.:
Kinderen en adaptieve rolstoelen). Het transport
risico van de afzender gedragen.
12B. ANNULERINGEN VAN
		 EINDPRODUCTEN
12B.1. Annuleringen van bestellingen zonder vooraf
overeengekomen toestemming van MEYRA GmbH is
niet mogelijk.
12B.2. Annuleringen moeten schriftelijk worden
ingediend.
12B.3. Indien een overeenkomst met de annulatie
van eindproducten, tot uitlevering producten, dan
geldt het volgende:
- Rehab producten volledig worden gecrediteerd.
Rolstoelen voor speciale ramen en Sport Rolstoelen
worden niet geretourneerd.
- Is het geval van annulering van adaptieve
rolstoelen een eigen risico van 20% van de
nettowaarde ingehouden.
De annuleringskosten voor elektrische rolstoelen en
scooters is 5%. Voor standaard of lichtgewicht rolstoelen 10% annuleringskosten in rekening gebracht.
12C. REDEMPTION / VERWIJDERING
Onze prijzen zijn exclusief de kosten voor de inzameling en verwijdering van de volledige apparatuur
van andere gebruikers dan particuliere huishoudens.
We kunnen een terugbetaling van de kosten, het
rendement en de recycling / verwijdering van deze
apparaten te organiseren en, als ze worden verkocht
door ons. Retourneren zonder vooraf overeengekomen toestemming van de MEYRA GmbH zijn niet
mogelijk.
13. GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE
		 GEGEVENS
We hebben het recht om persoonlijke gegevens van
de klant op te slaan in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, in het bijzonder de Federale Wet
Bescherming Persoonsgegevens, en te verwerken
binnen het bedrijf.
14. BEVOEGDHEID, TOEPASSELIJK
recht, scheidbaarheid clausule
14.1. Tenzij anders is overeengekomen, het kantoor
van de MEYRA GmbH in Kalletal-Kalldorf vervulling.
14.2. Voor alle geschillen die voortvloeien uit de
contractuele relatie geschillen, de bevoegdheid
bepaald door ons hoofdkantoor in Kalletal-Kalldorf.
We hebben ook het recht om de klant te klagen op
zijn plaats van jurisdictie.
14.3. Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, met
uitzondering van het Weens VN.
14.4. Mocht een van deze voorwaarden geheel
of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar is, de
geldigheid van de overige bepalingen.

