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Algemene Voorwaarden 

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door, voordat u de website gebruikt. 
Als u de website gebruikt, gaat u automatisch akkoord met deze algemene 
voorwaarden. Gebruik de website niet indien u niet akkoord gaat met de algemene 
voorwaarden. 
 
De website is eigendom van en wordt geëxploiteerd door Qman Bricks. Kijk gerust 
eens rond op de website. U mag het materiaal op de website uitsluitend voor niet-
commercieel thuisgebruik downloaden, onder voorwaarde dat u alle auteursrecht- en 
handelsmerkgegevens en andere eigendomsinformatie intact laat. Het is echter niet 
toegestaan om de inhoud van deze website, inclusief tekst, afbeeldingen, audio en 
video, op enigerlei wijze te kopiëren, reproduceren, publiceren, uploaden, posten, 
verzenden of distribueren voor openbare of commerciële doeleinden, zonder 
schriftelijke toestemming van Qman Bricks. 

Auteursrecht 

Alle tekst, afbeeldingen, gebruikersinterfaces, visuele interfaces, foto’s, geluiden, 
muziek, illustraties en computercode (gezamenlijk “inhoud”), inclusief maar niet 
beperkt tot het ontwerp, de structuur, selectie, coördinatie, expressie en 
rangschikking van dergelijke inhoud, De inhoud op de site is eigendom van, wordt 
beheerd door of is gelicentieerd door of aan Qman Bricks, en wordt beschermd door 
trade dress-, auteursrecht-, patent- en handelsmerkwetten en diverse andere 
intellectuele eigendomsrechten en oneerlijke concurrentiewetten, tenzij anders 
aangegeven. Daarom is het gebruik van de Inhoud alleen toegestaan onder de 
vereisten van deze Gebruiksvoorwaarden. 

Wettelijke aansprakelijkheid 

Qman Bricks zal alle redelijke maatregelen nemen om de juistheid en actualiteit van 
de informatie op de website te verzekeren. Qman Bricks staat echter niet in voor de 
juistheid, nauwkeurigheid, volledigheid en kwaliteit van de informatie. In gelijke mate 
zal Qman Bricks geen garantie geven en nemen eventuele fouten of weglatingen. 
Het gebruik van de website is op eigen risico. Behalve waar dit bij wet verboden is, 
zal Qman Bricks nl in geen geval aansprakelijk zijn voor enige indirecte, 
gevolgschade, voorbeeldige, incidentele of punitieve schade, inclusief gederfde 
winst. 
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Qman Bricks is immers niet aansprakelijk voor enige schade, die kan ontstaan op 
jouw computer of eigendom door een computervirus of om andere redenen door rond 
te kijken op de website of door gegevens, teksten, afbeeldingen, audio- of 
videomateriaal te downloaden. Aansprakelijkheidsclaims tegen Qman Bricks, die 
verwijzen naar materiële of immateriële schade, ontstaan door het al dan niet gebruik 
van de informatie op de website respectievelijk door het gebruik van onjuiste of 
onvolledige informatie, zijn in het algemeen uitgesloten, indien Qman Bricks niet 
aantoonbaar aansprakelijk is voor elke opzettelijke daad of grove nalatigheid. 

Communicatie en eigendom 

Alle communicatie of al het materiaal dat u per e-mail of op andere wijze naar de 
website stuurt, inclusief gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke, is, 
en wordt behandeld als, niet-vertrouwelijk en zonder eigendomsrechten. Alles wat u 
verzendt of post mag door de Qman Bricks of gelieerde bedrijven worden gebruikt 
voor elk doeleinde, inclusief maar niet beperkt tot reproduceren, openbaar maken, 
verzenden, publiceren, uitzenden en posten. Daarnaast zijn de Qman Bricks of de 
aan haar gelieerde partijen gerechtigd om alle ideeën, concepten, kennis of 
technieken die naar de website worden verstuurd te gebruiken voor alle mogelijk 
doeleinden, inclusief maar niet beperkt tot de ontwikkeling, fabricage en marketing 
van producten met behulp van dergelijke informatie. 

Handelsmerken 

De handelsmerken en logo’s op deze website zijn beschermde tekens en eigendom 
van Qman Bricks. De inhoud van deze website vormt geen toestemming voor een 
verder gebruik van de handelsmerken en logo’s zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Qman Bricks. 

Verwijzingen 

Deze website kan koppelingen bevatten naar websites van andere partijen dan 
Qman Bricks. Dergelijke koppelingen zijn alleen voor uw gemak. De Qman Bricks 
heeft geen controle over dergelijke websites en is niet verantwoordelijk voor de 
inhoud op die websites. Het feit dat deze website koppelingen naar andere websites 
bevat, betekent niet dat de Qman Bricks goedkeuring verleent aan deze websites of 
deze websites steunt of aanbeveelt, evenmin betekent dit dat er sprake is van 
betrokkenheid bij de exploitanten van deze websites. Qman Bricks wijst alle garantie, 
uitdrukkelijk of geïmpliceerd, ten aanzien van de juistheid, wettigheid, 
betrouwbaarheid of geldigheid van inhoud op elke andere website af en neemt geen 
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verantwoordelijkheid voor alle mogelijke verlies, letsel, vorderingen, 
aansprakelijkheid of schade die het resultaat is van websites van andere partijen of 
de inhoud van die websites die direct of indirect via koppelingen van deze website 
zijn geopend. 

Wijzigingen 

Qman Bricks kan, zonder berichtgeving daarvan, op elk moment deze algemene 
voorwaarden wijzigen door dit bericht te wijzigen. U bent aan deze wijzigingen 
gebonden. Het is daarom raadzaam deze pagina regelmatig te bekijken om de 
actuele voorwaarden te lezen waaraan u bent gebonden. 

Inkoop 

Qman Brincks hanteren een minimum order van 800 euro excl BTW van de 
standaard pakket, hierna bent u officiële dealer en kunt u per stuk bij bestellen. 
Indien de wederpartij nadat een overeenkomst tot stand gekomen, deze wenst te 
annuleren, wordt dat 35% van de totale orderprijs (incl btw en verzendkosten). Als 
annuleringskosten in rekening gebracht. Onverminderd ons recht op volledige 
schadevergoeding, incl gederfde winst. Alle prijzen zijn in euro’s excl. 21% btw en 
verzendkosten.  

Op orders met totaal netto orderbedrag exclusief BTW van minder dan EURO 300,--
= wordt EURO 15,--+ administratiekosten in rekening gebracht 

Prijzen 

Alle inkoopprijzen van Qman Bricks zijn onder voorbehoud van druk -en zetfouten. 
Voor de gevolgen van druk - en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, 
alle inkoopprijzen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld. Het is niet toegestaan 
inkoopprijzen van Qman Bricks aan derden te verstrekken. 

 

 

 

 

 



 

Qman Bricks                    www.qman-bricks.eu 
Riga 6F                   info@.qman-bricks.eu 
2993 LW Barendrecht 
 

Betaling 

U kunt uw bestelling betalen door het orderbedrag via de bank over te schrijven. Als 
u op deze wijze betaalt, moet u er rekening mee houden dat het een paar dagen kan 
duren, voordat uw betaling op de bankrekening van is bijgeschreven. 

Onze rekeninginformatie is: 

Tnv: PDAforU 
Bank: ING bank NV 
IBAN: NL40 INGB 0003 3397 86 
BIC: INGBNL2A 
 
Vergeet niet het factuurnummer te vermelden. Zo kunnen wij uw betaling snel een 
correct afhandelen. 

Levertijd 

Als de betaling, van uw bestelling door Qman Bricks is ontvangen en als het product 
bij ons op voorraad is, dan wordt uw bestelling binnen 1 a 2 werkdagen verstuurd. 
Qman Bricks hanteren een maximaal levertijdtermijn van 30 werkdagen. Na het 
verstrijken van deze termijn heeft u het recht om de overeenkomst zonder opgaaf 
van reden te ontbinden. 

De aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als uiterste termijnen. 

Qman Bricks is nooit aansprakelijk voor eventuele schade, die ontstaan is als gevolg 
van het overschrijden van de aangegeven levertermijnen. 

Verzendkosten 

De verzendkosten die standaard in rekening worden gebracht, gelden alleen bij 
verzending naar het vasteland. Voor een aantal landen kan er daarnaast nog een 
eilandentoeslag berekend worden. 

Een franco levering in Nederland bij een order vanaf EURO 500,-- excl. BTW. 
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Annuleren 

Het annuleren van gereserveerd product is enkel mogelijk via schriftelijke 
bevestiging. Indien annuleren van een gereserveerd product meer dan 7 dagen voor 
release is niet met kosten belast. minder dan 7 dagen voor release zijn met EURO 
50,-- kosten belast. 

Het annuleren van Pre-order product is enkel mogelijk via schriftelijke bevesting. 

Wordt een reeds met Qman Bricks  aangegane overeekomst eenzijdig door afnemer 
geannuleerd dan is Qman Bricks ter hare keuze gerechtigd, om afname en volledige 
betaling van geleverde goederen te verlangen of om afnemer annuleringskosten in 
rekening te brengen. De annuleringskosten zullen minimaal 40% bedragen van de 
gefactureerde of te factureren waarde waarde van de opdracht indien de annulering 
Qman Bricks binnen een termijn van 14 dagen heeft bereikt en zal nadien minimaal 
50% bedragen met beide gevallen een minimum van EURO 500,-- 

Reserveringen voldoen in deze dezelfde voorwaarden als bestelling. 

Op deze algemene voorwaarden en op de overeenkomst is het Nederlands 
Recht van toepassing. 

Postadres: 

Qman Bricks 
Riga 6F 
2993 LW Barendrecht 
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