
Algemene Voorw,,rden

1. Algemeen
DroneFixx is te bereiken ..n de h.nd v.n de volgende gegevens:

DroneFixx
Gr..f v.n Egmondstr..t 52
3261AL Oud-Beijerl.nd
Nederl.nd
E-m.il: info@dronefixx.nl
Telefoon: +31 (0)6 36 10 35 85
Wh.ts.pp: +31 (0)6 36 10 35 85

KvK: 75029200 
BTW nr: NL002429308B04

2. Toep,ssing
Deze Algemene Voorw..rden zijn v.n toep.ssing op elk ..nbod v.n 
DroneFixx.nl, .lsmede op elke tot st.nd gekomen overeenkomst op .fst.nd 
tussen DroneFixx.nl en Koper.

3. A,nbod
3.1 DroneFixx.nl z.l te .llen tijde de ..ngeboden producten en/of diensten zo 
n.uwkeurig mogelijk omschrijven, conform de Wet Verkoop op Afst.nd. 
DroneFixx.nl k.n op geen enkele wijze ..nspr.kelijk worden gehouden voor de 
inhoud v.n deze omschrijving. DroneFixx.nl doet h..r uiterste best om .lle 
.rtikelen zo uitvoerig mogelijk weer te geven in woord en beeld. Mocht er 
ond.nks deze ..nd.cht toch een fout st..n in de weergegeven content, k.n 
DroneFixx.nl nimmer ..nspr.kelijk worden gesteld. N.tuurlijk geldt in een 
dergelijk gev.l d.t DroneFixx.nl de kwestie n..r behoren z.l oplossen.

3.2 DroneFixx.nl is niet gehouden een bestelling uit te voeren of tot vergoeding 
v.n enig door de koper geleden n.deel over te g..n, w.nneer DroneFixx.nl bij 
de present.tie v.n het product en/of de dienst, de formulering v.n de 
eigensch.ppen d..rv.n of bij de vermelding v.n de prijs een fout heeft 
gem..kt en .) het voor de koper duidelijk behoorde te zijn d.t het in het 
betreffende gev.l om een zetfout ging, of b) DroneFixx.nl te kennen geeft ..n 
Koper d.t het een typfout betreft, of c) w.nneer de koper onder de gegeven 
omst.ndigheden er in redelijkheid niet op heeft mogen vertrouwen d.t 
DroneFixx.nl het betreffende product en/of de dienst met die eigensch.ppen 
voor die prijs zou leveren of zou kunnen leveren.

3.3 Het in 3.2 gestelde blijft ook n. bet.ling v.n de bestelling v.n kr.cht.
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4. Koopovereenkomst
4.1 De koopovereenkomst tussen DroneFixx.nl en de koper komt tot st.nd 
onder de opschortende voorw..rde d.t de z..k (nog) voorr.dig is (op=op) 
respectievelijk de z..k door de toelever.ncier, w..rv.n DroneFixx.nl 
.fh.nkelijk is, (nog) k.n worden geleverd.

4.2 Indien de opschortende voorw..rde uit 4.1 niet k.n worden vervuld en 
levering v.n het product en/of de dienst hierdoor onmogelijk is, z.l de koper 
hierv.n zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld door DroneFixx.nl, 
w..rn. koper recht heeft op kosteloze terugg.ve v.n het door hem ..n 
DroneFixx.nl bet..lde bedr.g. In gev.l v.n terugg.ve v.n het bedr.g, z.l dit 
binnen 30 d.gen n. kennisgeving door DroneFixx.nl geschieden. De koper 
heeft geen enkel recht op enige sch.devergoeding.

5. Prijs
5.1 Alle prijzen die vi. de websites v.n DroneFixx.nl worden gecommuniceerd 
zijn inclusief de d..rvoor geldende omzetbel.sting.

5.2 Offertes worden enkel ..ngem..kt op ..nvr..g v.n kl.nt OF bij rep.r.ties 
die meer d.n €200,- kosten.
Indien er niet gevr..gd word om een offerte of prijsopg.ve z.l er direct een 
rep.r.tie uitgevoerd worden.

6. Verzending
6.1 DroneFixx.nl z.l bij het uitvoeren en verzenden v.n bestellingen v.n 
producten en bij de beoordeling v.n ..nvr.gen tot verlening v.n diensten de 
grootst mogelijke zorgvuldigheid in .cht nemen.

6.2 DroneFixx.nl h.nteert voor verzending het .flever.dres d.t de koper tijdens 
het bestellingsproces kenb..r heeft gem..kt.

6.3 Indien Koper onverhoopt foutieve .dresgegevens hebben ingevuld en 
hierdoor het p.kket twee keer moet worden ..ngeboden ..n de verzender, 
zullen verzendkosten v.n de tweede (en d..rop volgende) zending op kosten 
v.n de Koper komen. De Koper dient deze extr. verzendkosten per b.nk/giro te 
voldoen .lvorens het p.kket voor de tweede (en d..rop volgende) keer wordt 
..ngeboden ter verzending.

6.4 N. de noodz.kelijke ontv.ngst v.n bet.ling z.l DroneFixx.nl zich 
insp.nnen om de ge.ccepteerde bestellingen, mits voorr.dig, uiterlijk binnen 
30 d.gen uit te voeren. Indien de bezorging onverhoopt vertr.ging ondervindt, 
of indien een bestelling niet k.n worden uitgevoerd, wordt dit ..n de koper 
kenb..r gem..kt, uiterlijk 30 d.gen n. pl..tsing v.n de bestelling. De koper 
heeft in d.t gev.l het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden. 
DroneFixx.nl heeft het recht de levering in gedeelten te verzenden. De 
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eventuele extr. kosten v.n de n.levering worden door DroneFixx.nl gedr.gen.

7. Bet,len
DroneFixx.nl biedt de mogelijkheid om op een veilige wijze elektronisch te 
bet.len vi. iDEAL, P.yP.l of creditc.rd. iDEAL is ontwikkeld door de 
gez.menlijke Nederl.ndse b.nken. Het systeem sluit d..rmee ..n op de 
vertrouwde systemen v.n Internet B.nkieren. Alle bet..lmethoden brengen 
geen extr. tr.ns.ctiekosten met zich mee.

8. Annuleren en retourneren
8.1 Gedurende 14 d.gen n. ontv.ngst v.n het betreffende product, is de koper 
gerechtigd om de koopovereenkomst te .nnuleren of te ontbinden. Hiertoe 
dient de koper binnen 14 d.gen n. ontv.ngst v.n het product op het 
.flever.dres het product ..n te melden bij DroneFixx.nl. In gev.l v.n 
ontbinding heeft de koper recht op terugg.ve v.n het ..n DroneFixx.nl 
bet..lde bedr.g, welke terugg.ve in ieder gev.l binnen 14 d.gen n. de 
.nnulering of ontbinding z.l pl..tsvinden.

8.2 Tijdens de bedenktijd v.n 14 d.gen z.l de koper zorgvuldig omg..n met 
het product en de verp.kking. Hij z.l het product slechts in die m.te uitp.kken 
voor zover d.t nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te 
behouden. Indien hij v.n zijn herroepingsrecht gebruik m..kt, z.l hij het 
product met .lle geleverde toebehoren en in de originele st..t en verp.kking 
..n DroneFixx.nl ..ngetekend retourneren.
W.nneer een product in gebruik is genomen verv.lt het recht op retour en de 
bedenktijd v.n 14 d.gen.

8.3 Het bep..lde in lid 8.1 geldt niet ten ..nzien v.n: .) z.ken w..rv.n de 
prijs gebonden is ..n de schommelingen op de fin.nciële m.rkt, w..rop 
DroneFixx.nl geen invloed heeft; b) v.n z.ken die: 1) zijn tot st.nd gebr.cht 
overeenkomstig specific.ties v.n de koper; 2) duidelijk persoonlijk v.n ..rd 
zijn; 3) l.nger d.n 14 werkd.gen geleden ontv.ngen zijn; 4) die gebruikt, 
besch.digd of incompleet zijn.

9. Persoonsgegevens
9.1 DroneFixx.nl leeft de wettelijke voorschriften met betrekking tot de 
bescherming v.n persoonsgegevens n., zo.ls v.stgelegd in de Wet 
Bescherming Persoonsgegevens.

9.2 DroneFixx.nl z.l de door de koper verstrekte gegevens op 
www.DroneFixx.nl opnemen in een best.nd. Deze gegevens zullen worden 
gebruikt voor de uitvoering v.n de bestelling v.n de Koper en nog zol.ng 
bew..rd worden .ls nodig voor de beh.ndeling v.n eventuele kl.chten n..r 
..nleiding v.n de uitvoering v.n de bestelling. Er zullen geen gegevens ..n 
derden worden verstrekt w..rbij de priv.cy v.n de koper in het geding komt.



9.3 Bij registr.tie v.n DroneFixx.nl g..t de bezoeker .utom.tisch .kkoord met 
deze Algemene Voorw..rden v.n DroneFixx.nl.

9.4 Bij registr.tie v.n een persoonlijk .ccount door middel v.n een em.il.dres, 
geeft deze gebruiker toestemming om het em.il.dres te gebruiken voor 
m.ilings v.n (toekomstige) Website(s), projecten en/of initi.tieven v.n 
DroneFixx.nl en/of uitvoerende moederm..tsch.ppij(en). De registr.nt k.n dit 
lidm..tsch.p voor m.ilings te .llen tijde stoppen middels een uitschrijflink in 
de m.iling en/of per em.ilbericht n..r de kl.ntenservice v.n DroneFixx.nl.

10. G,r,ntie
Op .lle producten v.n DroneFixx.nl zit een g.r.ntietermijn v.n 3 m..nden 
tenzij .nders vermeld. Droneshop.nl d.nwel de f.brik.nt k.n enkel g.r.ntie 
geven op ongebruikte .rtikelen. De g.r.ntie dient Koper rechtstreeks bij de 
f.brik.nt te verh.len. DroneFixx.nl z.l Koper de volledige medewerking in dit 
proces verlenen. Bekijk onze speci.le p.gin. met inform.tie over g.r.ntie.

LET OP: De g,r,ntie v,n drones heeft betrekking op de motorische en 
elektronische onderdelen. V,l- en/of breuk sch,de ,,n de drones (en/of 
,ccessoires) v,lt niet onder deze f,brieksg,r,ntie.

11. Regelgeving vluchten
De Koper dient te .llen tijde op de hoogte te zijn v.n de region.le en/of 
l.ndelijke regels m.b.t. vliegen met drones (en/of modelvliegtuigen). Iedere 
regio en/of l.nd h.nteert .ndere regels op het gebied v.n recre.tief en/of 
z.kelijk gebruik v.n drones. DroneFixx.nl .dviseert Koper zich goed te 
informeren .lvorens Koper begint met de uitvoer v.n vluchten.

12. Sch,de vluchten
DroneFixx.nl noch de betreffende f.brik.nt k.n ..nspr.kelijk worden gesteld 
voor eventuele sch.de n..r ..nleiding v.n een vlucht v.n Koper.

13. Verzekering vluchten
DroneFixx.nl .dviseert Koper ten strengste over een 
..nspr.kelijkheidsverzekering te beschikken .lvorens Koper begint met 
vluchten.

14. Opn,me vluchten
Koper dient opn.men tijdens de vlucht .lleen uit te voeren .ls region.le en 
n.tion.le priv.cy-regelgeving dit toest..n.

15. Toep,sselijk recht
Op .lle rechtsbetrekkingen tussen DroneFixx.nl en Koper is Nederl.nds recht 
v.n toep.ssing onge.cht het l.nd v.n w..ruit de bestelling wordt gepl..tst.




