Algemene voorwaarden consument Epic Lab (Vuurwerkbestel.nl / Rowy Vuurwerk)
Artikel 1 – toepasselijkheid:
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk
aanbod van de ondernemer: Epic Lab en op elke tot stand
gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Epic
Lab en consument.
1.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt
de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument
beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal
voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden
aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Epic Lab zijn in te
zien (www.vuurwerkbestel.nl / www.rowyvuurwerk.nl) en zij op
verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden
toegezonden.
1.3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt
gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de
overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze
algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de
consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze
dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan
worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien
dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst
op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de
algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden
kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs
elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden
toegezonden.
1.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene
voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig
zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze
voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende
bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door
een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel
mogelijk benaderd.
1.5 Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn
geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze
algemene voorwaarden.
1.6 Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of
meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te
worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
Artikel 2 – het aanbod:
2.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of
onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het
aanbod vermeld. Het aanbod is vrijblijvend. Epic Lab is gerechtigd
het aanbod te wijzigen en aan te passen.
2.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving

van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende
gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de
consument mogelijk te maken. Als Epic Lab gebruik maakt van
afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van
de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke
fouten in het aanbod binden Epic Lab niet.
2.3 Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn
indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of
ontbinding van de overeenkomst.
2.4 Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe
weergave van de aangeboden producten. Epic Lab kan niet
garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen
met de echte kleuren van de producten.
2.5 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument
duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de
aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
Artikel 3 – (vooruit)betaling:
3.1 Epic Lab is gerechtigd alvorens werkzaamheden en leveringen
aan te vangen, vooruitbetalingen van de consument te verlangen
voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de
consument van 100% van de overeengekomen prijs.
3.2 Betaling vindt plaats via de online betalingsmogelijkheden die
tijdens het bestelproces worden aangeboden, tenzij de partijen
anders overeenkomen.
3.3 Per bestelling wordt maximaal X Euro afhandelingskosten
berekend.
3.4 Het minimale orderbedrag X Euro en het maximale orderbedrag
is X Euro.
Artikel 4 – de overeenkomst:
4.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde
in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de
consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde
voorwaarden.
4.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg
heeft aanvaard, bevestigt Epic Lab onverwijld langs elektronische
weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
4.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft
Epic Lab passende technische en organisatorische maatregelen
ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt
hij voor een veilige web omgeving (zie hiervoor het privacy- en
cookiebeleid). Indien de consument elektronisch kan betalen, zal
Epic Lab daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4.4 Epic Lab kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte
stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan
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voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn
voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand.
Indien Epic Lab op grond van dit onderzoek goede gronden
heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd
gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de
uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
Artikel 5 – herroepingsrecht:
5.1 Bij de aankoop van vuurwerkproducten heeft de consument
niet de mogelijkheid de overeenkomst (zonder opgave van
redenen) te ontbinden. Dit heeft te maken met de aard van
het specifieke product en de korte tijdsperiode waarbinnen de
producten mogen worden verkocht en geleverd.

bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in
verhouding staat tot de overeengekomen prijs, doch in ieder geval
tot een maximum van drie maal het orderbedrag en mits deze
aansprakelijkheid door de verzekering van Epic Lab wordt gedekt.
Artikel 8 – levering:
8.1 De bestellingen kunnen enkel en alleen worden afgehaald
tijdens de gekozen afhaaltijd bij een van de door Epic Lab
aangegeven afhaalpunten. Vestigingsadres en afhaaltijd zijn
vermeld in uw bevestiging en in uw account van de webshop. Door
acceptatie van deze Algemene Verkoopvoorwaarden verklaart u
bekend te zijn met de plaatselijke regelgeving aangaande het
vervoer, opslag en gebruik van vuurwerk.
8.2 De afhaaltermijn geldt als vaste termijn, tenzij partijen anders
overeenkomen. Bij het niet binnen de termijn afhalen van de
bestelde goederen door de consument, heeft Epic Lab het recht
de overeenkomst ongeldig te verklaren, zonder dat zij gehouden
is tot terugbetaling van de aankoopsom.
8.3 De gekochte en betaalde goederen kunnen enkel worden
afgehaald op afgesproken tijden gedurende de officiële
verkoopdagen. Per persoon (minimaal 16 jaar) mag er maximaal
25 kg aan vuurwerk worden afgehaald.

Artikel 6 – conformiteit en garantie:
6.1 Epic Lab staat ervoor in dat de producten voldoen aan de
overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de
redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op
de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande
wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
6.2 Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen
binnen 1 dag na levering aan de winkelier waarbij de producten
zijn afgehaald schriftelijk te worden gemeld. Retournering van de
producten dient te geschieden in de originele verpakking en in Artikel 9 – toepasselijk recht bij geschillen:
nieuwstaat verkerend.
9.1 Alle geschillen ter zake van de totstandkoming, de uitleg of
de uitvoering van een overeenkomst met Epic Lab worden bij
Artikel 7 – aansprakelijkheid:
uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechtbank Zeeland-West7.1 Epic Lab is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan Brabant. Indien dit een andere dan de wettelijk bevoegde rechter
ook, die ontstaat doordat de goederen na aflevering verkeerd is, geeft Epic Lab de consument een termijn van 14 dagen om
worden gebruikt. Epic Lab verwijst u hierbij voor het veilig schriftelijk, nadat Epic Lab zich schriftelijk op dit beding heeft
afsteken naar de aanwijzingen zoals op het betreffende product beroepen, voor beslechting van het geschil voor de wettelijk
staat weergegeven .Onder verkeerd gebruik wordt in ieder geval, bevoegde rechter te kiezen.
- niet uitsluitend - verstaan, vuurwerk gebruiken en/of afsteken 9.2 Op de overeenkomst, de uitleg en de uitvoering daarvan is
in slechte weersomstandigheden, of binnen een gebouw en/ Nederlands recht van toepassing.
of woning gebruiken. Tevens is Epic Lab niet aansprakelijk voor 9.3 Vorenstaande laat onverlet het recht aan Epic Lab om een
schade van welke aard dan ook die ontstaat nadat consument de geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
goederen na aflevering heeft bewerkt of verwerkt.
7.2 Epic Lab is voorts niet aansprakelijk voor enige vorm van Artikel 10 – deponering algemene voorwaarden:
vervolgschade bijvoorbeeld in de vorm van omzetderving Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de
of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de Kamer van Koophandel alsmede te allen tijde te raadplegen op
consument.
www.vuurwerkbestel.nl en www.rowyvuurwerk.nl.
7.3 Indien Epic Lab zake van enige schade waarvoor hij krachtens de
overeenkomst met de consument c.q. deze leveringsvoorwaarden
niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld,
zal de consument Epic Lab ter zake volledig vrijwaren en Epic Lab
alles vergoeden wat zij aan deze derde dient te voldoen.
7.4 De aansprakelijkheid van Epic Lab uit hoofde van de
overeenkomst met de consument is beperkt tot een zodanig
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