
1.ALGEMEEN 

 

Simply B gevestigd op de Veldoven 31, 5432 MB,  te Cuijk, ingeschreven onder K.v.K. nummer: 

17275585 zal in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met Simply B . De klant zal in deze 

algemene voorwaarden worden aangeduid met afnemer. 

 

Simply B houdt zich bezig met webdesign, repareren, (her)installeren en vervangen van onderdelen 

op het gebied van computers. 

 

2. FACTUREN 

 

Simply B overhandigd alleen facturen aan bedrijven. Particulieren moeten contant betalen, mits een 

andere afspraak is gemaakt in overleg met Simply B . 

 

Alle facturen die Simply B verstuurd, moeten binnen 14 dagen betaald worden na datum uitgifte van 

de factuur. Bij overschrijding van dit betalingstermijn wordt de afnemer een herinneringsbrief 

toegestuurd. 

 

Afnemer zal dan over het openstaande bedrag een rente verschuldigd zijn van 5% per maand, waarbij 

deze per ingegane gehele maand wordt gerekend. 

 

Producten blijven bezit van Simply B totdat de afnemer aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan. 

 

Het is de afnemer niet toegestaan verrekeningen toe te passen. 

 

3. CONTANTE BETALING 

 

Particulieren moeten contant betalen meteen nadat de reparatie aan huis klaar is, mits een andere 

afspraak is gemaakt in overleg met Simply B . 

 

Producten blijven bezit van Simply B totdat de afnemer aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan. 

 

Het is de afnemer niet toegestaan verrekening toe te passen. 

 

4. GARANTIE 

 

Simply B staat garant voor de kwaliteit van haar producten en diensten, met dien verstande dat de 

garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen is vermeld. 

 

Op software wordt geen garantie verleend. 

 

Op alle hardware wordt 1 jaar bring-in / carry-in garantie verleend. 

Bovenstaande staat vermeld op het factuur van Simply B. 

Verstaande dat de klant bij een hardware defect de computer ter reparatie 

aanbiedt aan Simply B op het aangewezen adres. 

 

De factuur/rekening is het garantiebewijs en moet getoond kunnen worden. 

Indien niet aantoonbaar vervalt het recht op garantie. 

 

Simply B verleent ten aanzien van de door haar geleverde artikelen een zogenaamde "bring-in / carry-

in" garantie van een (1) jaar. Artikelen worden altijd eerst uitgebreid getest en bij een foutdiagnose 

(defect) worden de meeste artikelen tegen hetzelfde artikel omgeruild, mits deze nog leverbaar en op 

voorraad zijn. 



De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen: 

A: indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd. 

B: indien de artikelen of componenten niet meer zijn voorzien van het "Simply B" garantiezegel en/of 

serienummer. 

C: indien de afnemer wijzigingen aan de artikelen heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen door 

derden. Waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Simply B zijn verricht. 

D: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluitingen, verkeerde netspanning, 

blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht of andere van buiten komende oorzaken of 

onheilen. 

E: indien het apparaat niet volgens de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven 

wijze is onderhouden. 

F: indien het apparaat wordt gebruikt met ondergeschikte of verkeerde accessoires. 

G: indien artikelen worden teruggezonden als zijnde defect, waarbij door Simply B   echter geen defect 

geconstateerd kan worden. 

H. Als er zich softwarematige problemen voordoen op systemen die aangekocht zijn zonder 

geïnstalleerde software en/of driver-software. 

I. Door reparatie en/of vervanging van een artikel gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen. Op 

uitgevoerde reparaties wordt drie (3) maanden garantie gegeven 

2.     

 

5. AANSPRAKELIJKHEID 

 

1. Simply B is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en indirect, die ontstaat door haar 

overeenkomsten met de afnemer of geleverde producten noch voor derden die betrokken zijn bij de 

overeenkomst of geleverde producten. 

 

Simply B is daarmee zeker, maar niet uitsluitend niet aansprakelijk in het geval; 

 

1.a er niet geleverd is of na de levertijd geleverd is. 

 

1.b er sprake is van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik door afnemer of wanneer afnemer 

zonder toestemming van Simply B wijziging in de producten, die zijn geleverd, aanbrengt of laat 

aanbrengen door derden. 

 

1.c er onjuiste gegevens zijn gepubliceerd in reclamemateriaal, op de website of in een offerte, als 

deze nog niet getekend is. 

 

1.d er sprake is van overmacht. 

 

1.e er schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van afnemer of van derden. 

 

1.f er sprake is van indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste 

besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

 

1.g er sprake is van het verliezen van gegevens op datadragers of data-overdragers. 

 

2. De aansprakelijkheid van Simply B uit hoofde van de met de afnemer gesloten overeenkomst is 

onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst exclusief BTW. 

 

Mocht Simply B ondanks bovenstaande toch voor enige schade aansprakelijk worden gehouden, dan 

zal Simply B slechts aansprakelijkheid aanvaarden voor een bedrag gelijk aan de uitkering, die de 

verzekering van Simply B dekt. 

 



Mocht de verzekering niet dekken, dan is Simply B geheel niet aansprakelijk. 

 

De afnemer zal Simply B vrijwaren voor alle aansprakelijkheid vanuit derden jegens Simply B . 

 

Simply B is wel aansprakelijk als er sprake is van opzet of grove schuld van Simply B . Dan komen 

artikel 5.1 en 5.2 te vervallen. 

 

6. SOFTWARE 

 

Simply B is niet aansprakelijk voor in software voorkomende gebreken. 

 

7. TOEPASSELIJK RECHT 

 

Overeenkomsten tussen Simply B en de afnemer vallen uitsluitend onder het Nederlands recht. 

 

Simply B bepaalt de plaats waar een geschil tussen Simply B en de afnemer wordt voorgelegd aan 

een bevoegde rechter. 

 

Afnemer gaat volledig akkoord met deze algemene voorwaarden. 

 

© Simply B. 


