
 

Algemene voorwaarden W.C.C. Wessel Car Clean 

 
 
 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:  
 
De webwinkel: W.C.C. Wessel Car Clean ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 08189776.  

De afnemer: De potentiële afnemer van producten van W.C.C. Wessel Car Clean.  
 
 

Algemeen  
 
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten  

geleverd door W.C.C. Wessel Car Clean, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.  
 
Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s (€), inclusief omzetbelasting (BTW).  

 
W.C.C. Wessel Car Clean is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde 
gevolgschade die afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden. Hieronder is mede 

begrepen letselschade en materiële schade. 
 
Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts, 

indien zij schriftelijk door W.C.C. Wessel Car Clean zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende 
Overeenkomst. 
 

 
Totstandkoming overeenkomst  
 

De Afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e- mail wordt 
overeengekomen.  
 

 
Levering  
 

W.C.C. Wessel Car Clean zal bij verzending altijd verzendkosten toevoegen aan de op onze website vermelde prijzen. De 
hoogte van de verzendkosten wordt bepaald door het gewicht en afmeting. De prijzen hiervan staan vermeld op onze website. 
 

Voor de verzending van uw artikelen maakt W.C.C. Wessel Car Clean gebruik van TNT post.  
Op alle zendingen zijn de procedures en voorwaarden van TNT Post van toepassing. 
 

Als u een bestelling doorgeeft, op welke manier dan ook, streven wij ernaar dat u het product binnen 3 werkdagen thuisbezorgt 
krijgt. In de meeste gevallen zal het artikel direct na ontvangst van betaling verstuurt worden. Mocht dit niet zo zijn, om welke 
reden dan ook, laten wij u dit direct weten via e-mail of telefoon. 

 
 
Betaling 

 
W.C.C. Wessel Car Clean accepteert de volgende betalingsmethoden: vooraf betaling middels overschrijving per bank en 
Remboursbetaling. 

 
 
Garantie  

 
Op alle machines / apparaten die door W.C.C. Wessel Car Clean geleverd worden zit een garantietermijn van 12 maanden, 
ingaande op de datum van de factuur. Dit geldt alleen bij normaal en deskundig gebruik. De koper kan geen beroep doen op de 

garantie bepalingen indien: 
 

- De koper de zaken heeft verwaarloosd.  

- De koper wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft aan laten brengen waaronder ook vallen reparaties 
die niet door of namens verkoper zijn verricht.  

- Bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, 

beschadigd door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen.  
- Het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.  
- Het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires.  

- Indien de koper de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.  
 
Op al onze poetsaccessoires, zoals poetsschijven, steunschijven, en andere accessoires  zit geen garantie.  

Mocht een product defect zijn, dient u dit bij ontvangst te melden bij W.C.C. Wessel Car Clean. Daarna vervalt elke vorm van 
claim op garantie. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
 
Koop op afstand. 

 
Ontbinding van een aankoop kan geschieden binnen 7 werkdagen. Ingaande bij ontvangst van het product. Na deze termijn 
vervalt elk recht op ontbinding. 

Neemt u in dit geval, in schriftelijke vorm (bijv. als brief of e-mail) contact op met W.C.C. Wessel Car Clean, voor een zo snel 
mogelijke procedure en voor het ontvangen van een retouradres. 
 

De consument zal het door hem of haar ontvangen product derhalve in de staat waarin de consument het heeft ontvangen - In 
de originele, onbeschadigde verpakking en in dezelfde toestand - moeten retourneren aan W.C.C. Wessel Car Clean. Is dit niet 
mogelijk, dan brengen wij u de daardoor opgetreden waardevermindering in rekening. De waardevermindering kan worden 

bepaald bij het in ontvangst nemen van de geretourneerde product(en).  
Typische aspecten voor waardevermindering door het niet in originele staat, retourneren van het product zijn: 

- krassen/verontreiniging 
- gebruikssporen. 

- Niet alleen een onaanzienlijke slechtere staat van de optische verschijning van de goederen (vervuilingen, stickers) 

- Gescheurde verpakkingen 

- Verlies/beschadiging van de originele verpakking 

- bijgevoegde handleidingen zijn beschreven of ontbreken. 
- Originele verpakking is beschreven of beplakt 

- Wijzigingen aan het product. 

De verzendkosten, bij het retourneren binnen de bovengenoemde termijn van ontbinding, zijn voor rekening van de consument. 

Ook is de consument verantwoordelijk voor eventuele beschadigingen of verlies van het product tijdens de verzending. 

Verplichtingen tot het terugbetalen van bedragen aan de consument moeten binnen 30 dagen worden nagekomen. Deze 

termijn gaat in, met het in ontvangst nemen van de goederen door ons. 
 
 

Toepasselijk recht  
 
Op elke overeenkomst tussen W.C.C. Wessel Car Clean en de afnemer is Nederlands recht van toepassing. 
 
 
Privacy 

 
W.C.C. Wessel Car Clean vindt de bescherming van de gegevens van haar klanten uitermate belangrijk. Wij dragen er dan ook 
zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt altijd vertrouwelijk wordt behandeld en dat zo uw privacy 

gewaarborgd blijft. 
 


