
Voorwaarden zichtzending  Lagooni douche-toiletrolstoel 

 

Artikel 1 Doel van zichtzending 

De zichtzending wordt gegeven om opdrachtgever kennis te laten maken met de douche-toiletrolstoel. 

Hierdoor kan opdrachtgever haar cliënten de douche-toiletrolstoel introduceren (droog uitproberen), 

passen en aanbevelen. 

 

Artikel 2 Verplichtingen zichtzending 

a. Als een zorgvuldig schuldenaar in de zichtperiode voor de bewaring en behoud van de douche-

toiletrolstoel te zorgen. 

b. De douche-toiletrolstoel in de zichtperiode uitsluitend met kleding uit te proberen. 

c. De douche-toiletrolstoel in de zichtperiode niet aan een derde in gebruik af te staan of te verhuren. 

d. In de zichtperiode niet zonder toestemming wijzigingen of aanpassingen aan de douche-

toiletrolstoel aan te brengen. 

 

Artikel 3 Onderhoud en reparatie 

De opdrachtgever is verplicht Lagooni BV onmiddellijk te informeren wanneer er schade is ontstaan 

aan de douche-toiletrolstoel, dan wel wanneer door gebruik van de douche-toiletrolstoel aan derden 

schade is toegebracht. 

 

Artikel 4 Aansprakelijkheid 

Lagooni BV is niet aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiend uit enig zichtbaar of onzichtbaar 

verborgen gebrek aan de douche-toiletrolstoel, noch voor schade die voortvloeit uit het enkel gebruik 

hiervan. 

 

Artikel 5 Kosten 

Lagooni BV brengt de kosten van de zichtzending, welke bestaan uit de volledige verkoopprijs van het 

product met eventuele aftrek van een vooraf afgesproken korting, in rekening. Deze kosten zijn 

inclusief transport binnen Nederland. 

 

Artikel 6 Ontbinding 

Het termijn voor de zichtzending wordt aangegaan voor een periode van maximaal 10 werkdagen 

vanaf ontvangst van de zichtzending. De zichtzending dient uiterlijk op de 11de werkdag bij Lagooni 

BV, Vlotlaan 4A, 2681 RX in Monster afgeleverd te worden, waarna de creditnota verzonden wordt. 



Na het verstrijken van de termijn van 11 werkdagen wordt de zichtzending automatisch omgezet in 

een koopovereenkomst met de daarop van toepassing zijnde algemene leveringsvoorwaarden van 

Lagooni BV. 

 

Artikel 7 Nederlands Recht 

Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit deze 

voorwaarden die niet behoren tot de competentie van de kanton rechter, zullen worden onderworpen 

aan de bevoegde rechter in de plaats van de vestiging van de opdrachtgever. 

 

Artikel 8 Contactgegevens 

Informatief contact dient onderhouden te worden met de toegewezen personen van Lagooni BV  

mevr. C.G.M. van Koppen of dhr. P.M. Kampshoff.  

 


