Algemene Voorwaarden Allicare
Levering: Mochten wij door omstandigheden een product niet direct kunnen leveren, dan leveren wij het
product uit na telefonisch contact of per e-mail voor een nader te noemen datum.

Inpakfouten: Ondanks onze zorgvuldige werkwijze, zijn inpakfouten onvermijdelijk. Wij verzoeken u om deze
binnen 4 dagen na bezorging, per E-mail: info@allicare.nl aan ons te melden. Wij zorgen er voor dat u het
ontbrekende product zo spoedig mogelijk toegestuurd krijgt.

Garantie: Het geven van adviezen is op eigen verzoek en verantwoordelijkheid. Allicare neemt dan ook geen
enkele verantwoordelijkheid daarvoor. Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend indien en voor zover
de adviezen niet het gewenste resultaat zouden hebben. Bij aanhoudende klachten en ondervonden
tekortkomingen een arts te raadplegen.

Aansprakelijkheid: Allicare aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de door u geleden schade die het gevolg
is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van onze verbintenis of uit onrechtmatige daad, indien
en voor zover deze aansprakelijkheid door onze verzekering wordt gedekt. Indien onze verzekeraar om enige
reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering is gedekt, is onze
aansprakelijkheid beperkt tot de netto factuurwaarde van het geen door ons had moeten worden geleverd,
dan wel tot het bedrag dat wij ter zake daadwerkelijk op derden verhalen. Wij zijn niet aansprakelijk voor
schade veroorzaakt door overschrijding van de leveringstermijn. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is
veroorzaakt door, of het gevolg is van een gebrek in de van ons gekochte zaken (gevolgschade).

Overmacht: Allicare heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de
bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te
ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Allicare gehouden is tot
enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan
Allicare kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet,
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

