Algemene Voorwaarden Zakelijk
Identiteit van de ondernemer
Meqtrade B.V.
Katwijkerbroek 43c
2223 XN Katwijk
Tel nr: +31 (0) 71 402 2204
Fax nr: +31 (0) 71 408 7440
Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:30 uur
E‐mail: info@meqtrade.nl
KvK‐nr: 28098443
BTW‐nr: NL812408585B01
Deze voorwaarden gelden voor iedere levering van diensten en/of producten of rechtsverhouding tussen
Meqtrade en zakelijke klanten. De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten
en op alle (rechts)handelingen tussen Meqtrade en de koper voor zover van deze voorwaarden door
partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken en met uitsluiting van eventuele algemene
voorwaarden van de wederpartij. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts met schriftelijke
goedkeuring van Meqtrade worden afgeweken, in welk geval de overige voorwaarden onverkort van
kracht blijven. De voorwaarden zijn ook van toepassing wanneer die (rechts)handelingen niet mochten
leiden tot, of niet in verband staan met een overeenkomst. In geval van tegenstrijdigheid tussen de
tekst(en) op de website, advertenties of enige andere uiting van Meqtrade en deze Algemene
Voorwaarden Zakelijk, prevaleren deze voorwaarden. In een overeenkomst waarop de Algemene
Voorwaarden Zakelijk van toepassing zijn, kunnen bepalingen staan die afwijken van de bepalingen
omschreven in deze Algemene Voorwaarden Zakelijk en in deze gevallen zijn de bepalingen in de
overeenkomst van toepassing. Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over schriftelijk, is daaronder
tevens begrepen e‐mail.
Definities
Koper: ieder natuurlijke of rechtspersoon die al dan niet handelt in de uitoefening van een beroep of
bedrijf en met wie Meqtrade een overeenkomst sluit of wenst te sluiten of een levering of prestatie
verricht, of een aanbieding doet .
Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Meqtrade en de koper tot stand komt, elke wijziging
daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van
die overeenkomst en de daarbij behorende producten en/of diensten.
Product: zaken die het onderwerp zijn van de Overeenkomst en alle bijbehorende te leveren of geleverde
diensten.
Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden Zakelijk
Website: de internetwinkel van Meqtrade: www.meqtrade.nl
Dienst: iedere op grond van de overeenkomst door Meqtrade te verrichten werkzaamheid alsmede alle
daarbij voortgebrachte producten die bestemd zijn voor de koper.
Zakelijke klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of
bedrijf.
Bericht: iedere mogelijke kennisgeving van Meqtrade aan de koper, daaronder begrepen folders en/of
brochures, offertes, e‐mail, fax, brieven, advertenties, internetsite(s), opdrachtbevestiging(en) en
facturen.
Partij: iedere partij bij de overeenkomst.

Artikel 1. Wijzigingen en aanvullingen
1.1 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of de voorwaarden zijn
slechts geldig indien zij schriftelijk en/of elektronisch worden overeengekomen en kunnen slechts
daarmee worden bewezen.
Mochten delen van deze voorwaarden nietig of vernietigd of anderszins ongeldig zijn, dan blijven de
overige (delen van) bepalingen onverminderd gelden.
1.2 Op bepaalde producten of diensten kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Wanneer
er strijdigheden bestaan tussen de aanvullende voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden Zakelijk,
dan gelden in beginsel die bedingen uit de aanvullende voorwaarden tenzij uitdrukkelijk anders is
bepaald.
Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten, aanbiedingen, orders en bestellingen en
op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van de koper en Meqtrade.
De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de koper wordt door
Meqtrade uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.2 Deze Algemene Voorwaarden Zakelijk gelden met ingang van 1 januari 2010. Meqtrade heeft te allen
tijde het recht deze Algemene Voorwaarden Zakelijk te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden
Zakelijk gelden op alle nieuw te sluiten overeenkomsten, waarbij op reeds bestaande overeenkomsten de
oude versie van de Algemene Voorwaarden Zakelijk van toepassing blijft.
2.3 Uitsluitend het Nederlands Recht is van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten.
2.4 Het Weens Koopverdrag 1980 is uitdrukkelijk uitgesloten.
2.5 Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt
voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen de partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te
Den Bosch, dan wel een andere op grond van nationale of internationale rechtsregels bevoegde rechter.
Artikel 3. Communicatie
3.1 Iedere communicatie tussen Meqtrade en de koper kan elektronisch geschieden.. De door Meqtrade
opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs
door de koper.
3.2 Koper erkent dat elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand kunnen
laten komen.
3.3 De elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van de verzending, tenzij
het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als
gevolg van afleverings‐ en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de emailbox van de koper,
komt dit voor risico van de koper.
Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst
4.1 Uitingen van Leverancier, waaronder afbeeldingen, tekeningen, opgaven van capaciteiten,
specificaties, schema’s, prijzen, prijslijsten, materiaallijsten, brochures en overige informatie op de
Website met betrekking tot Diensten en/of Producten zijn vrijblijvend en gelden als uitnodiging en onder
voorbehoud van de beschikbaarheid van het product. Indien een product niet beschikbaar is, dan zal de
koper hierover geïnformeerd worden door Meqtrade. Prijzen zoals vermeld op de website gelden onder
voorbehoud van typefouten. Alle aanbiedingen worden zorgvuldig gedaan. Meqtrade staat niet in voor:
afwijkingen in kleur, afbeeldingen, getallen, specificaties en/of andere aanduidingen. Geringe afwijkingen
kunnen in beginsel geen aanleiding geven tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst
Een overeenkomst komt eerst tot stand op het moment dat een orderbevestiging door Meqtrade naar de
koper is verzonden naar het door de koper opgegeven adres of wanneer de koper op andere schriftelijke

wijze een akkoord voor levering van Meqtrade ontvangt of doordat Meqtrade uitvoering aan een order
wordt gegeven. Aanvullingen, wijzigingen en nadere afspraken ten aanzien van geplaatste bestellingen
en/of opdrachten gelden alleen indien zij schriftelijk door Meqtrade zijn bevestigd. Meqtrade heeft ten
allen tijde het recht om de overeenkomst (bestelling) tot 10 dagen na de totstandkoming van de opdracht
te herroepen, zonder opgaaf van reden. De Koper is ten opzichte van Meqtrade volledig verantwoordelijk
voor de juistheid van de gegevens vermeld in de opdracht. Een gedane opdracht verbindt de koper.
Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor Meqtrade tot levering van een gedeelte
van de in de aanbieding begrepen goederen tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs,
noch geldt de aanbieding van Meqtrade automatisch voor nabestellingen.
Bestellingen die met het account van de koper worden geplaatst worden geacht te zijn geplaatst door de
koper en zijn bindend.
Meqtrade heeft het recht voorwaarden te verbinden aan het uitvoeren van een bestelling, zoals
bijvoorbeeld het vragen van een aanbetaling c.q. vooruitbetaling, of andere zekerheidsstelling, en kan
zonder opgave van redenen een bestelling van de koper weigeren. Zolang Meqtrade geen kredietlimiet op
de koper heeft ontvangen, wordt alleen tegen vooruitbetaling van de factuur geleverd.
Op rekening kopen door overheidsinstanties, onderwijsinstellingen en bedrijven:
U kunt namens uw instelling op rekening kopen mits u over de benodigde autorisatie beschikt. Bedrijven
met een goede betaalhistorie bij Meqtrade, die tevens voldoen aan een kredietwaardigheidstoets,
kunnen eveneens een kredietlimiet krijgen en op rekening kopen. De beoordeling hiervan ligt bij
Meqtrade en haar financiële partners. De betaaltermijn is 8 dagen.
Voor het Kopen op rekening gelden een aantal voorwaarden:
• Meqtrade verleent enkel krediet aan rechtspersonen (bedrijven en instellingen).
• Er dient in de afgelopen zes maanden minstens 3x een bestelling met levering te hebben
plaatsgevonden tussen uw bedrijf en Meqtrade.
• Betaling van op rekening gekochte goederen dient binnen 8 dagen na factuurdatum te geschieden
door overmaking op de door Meqtrade opgegeven bankrekening. De op de bankafschriften van Meqtrade
vermelde valutadatum zal als dag van betaling worden aangemerkt.
• Elk bedrag dat de debiteur betaalt, wordt aangewend om steeds de oudste openstaande facturen te
voldoen, alsmede eventuele verschuldigde rente en/of (vorderings)kosten, welke gemaakt zijn wegens
het reeds verstreken zijn van betalingstermijnen. Indien de overeengekomen betalingstermijn tweemaal
niet wordt nagekomen, dan wordt de overeenkomst onmiddellijk en onherroepelijk ontbonden. Men kan
dan vervolgens kiezen voor betaling met IDEAL, Visa, Mastercard, Paypal of Vooruitbetaling.
• In het geval dat Meqtrade daartoe aanleiding ziet, kan nadere zekerheid verlangd worden, bij gebreke
waarvan Meqtrade de uitvoering van de overeenkomst kan/mag opschorten.
• In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, dan behouden wij ons het recht voor uw
klantnummer te blokkeren. Nieuwe bestellingen kunnen pas worden uitgeleverd, na volledige betaling
van het bedrag waarvoor de termijn is verstreken.
• Op alle leveringen en betalingen zijn altijd en uitsluitend de algemene leveringsvoorwaarden van
Meqtrade van toepassing.

• Een overeenkomst voor het kopen op rekening komt pas tot stand na goedkeuring door onze
kredietverzekeraar, welke gegeven wordt op basis van de ontvangst door Meqtrade van een volledig
ingevuld aanvraagformulier, samen met een uittreksel van de Kamer van Koophandel en een kopie
legitimatiebewijs van degene die hiervoor tekenbevoegd is. Het uittreksel van de Kamer van Koophandel
mag niet ouder zijn dan 6 maanden.
• Een afgesloten kredietverzekering geldt voor één jaar en wordt automatisch verlengd met telkens
opnieuw één jaar. Voorwaarde hierbij is dat in de zes maanden voorafgaand aan de verlengingsdatum
minimaal éénmaal een bestelling is gedaan. Is dit niet het geval dan vervalt de mogelijkheid van het
kopen op rekening.
• Een bestelling kan worden uitgevoerd, zodra een ondertekende inkooporder in het bezit is van
Meqtrade.
• Indien deze voorwaarden niet worden nagekomen, dan behouden wij ons het recht voor om de
overeenkomst direct en onherroepelijk te ontbinden.
• Een kredietaanvraag wordt pas in behandeling genomen wanneer wij een volledig ingevuld
aanvraagformulier hebben ontvangen, samen met een uittreksel van de Kamer van Koophandel en een
kopie legitimatiebewijs van degene die hiervoor tekenbevoegd is.
• De kredietaanvraag duurt +/‐ 3 werkdagen.
• Voor stichtingen en instellingen geldt dat kopen op rekening ook mogelijk is, wanneer zij niet
beschikken over een uittreksel van de Kamer van Koophandel. Hieromtrent kunt u contact opnemen met
onze medewerkers.
• Meqtrade heeft ten allen tijde het recht om de aanvraag voor het kopen op rekening af te wijzen of te
herroepen zonder opgaaf van reden. .
• Op alle leveringen en betalingen zijn altijd en uitsluitend deze Algemene Voorwaarden Zakelijk van
Meqtrade van toepassing.
Eigendom
• Alle door Meqtrade geleverde producten blijven eigendom van Meqtrade of diens toeleveranciers
totdat het verschuldigde onder de overeenkomst met betrekking tot die producten heeft voldaan.
Daaronder is mede begrepen vergoeding van rente en incassokosten, ook van eerdere uitgevoerde
bestellingen.
• De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op
enige andere wijze te bezwaren of te vervreemden.
• De koper is verplicht de geleverde producten waarvan het eigendom bij Meqtrade berust
afgescheiden te bewaren en verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te
verzekeren en verzekerd te houden tegen brand‐ ontploffings‐ en waterschade, alsmede tegen diefstal en
de polis van deze verzekering op eerste verzoek van Meqtrade ter inzage te geven.
• Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten
daarop willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht Meqtrade onmiddellijk op de hoogte te
stellen en de de beslagleggende deurwaarder, bewindvoerder of curator te wijzen op de eigendoms
rechten van Meqtrade.
• In geval van leveringen van software verkrijgt de koper enkel de gebruiksrechten en wordt de koper
nimmer eigenaar van de software. De auteursrechten berusten bij de fabrikant.
Intellectuele eigendom
• Het auteursrecht en eventuele overige intellectuele eigendomsrechten op apparatuur, software of
documentatie blijft eigendom van Meqtrade of haar leveranciers. De wederpartij verkrijgt hoogstens een
gebruiksrecht.

Artikel 5. Prijzen
5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld zijn de prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW, andere
overheidsheffingen en verzend‐ of transportkosten. De op de website en in reclame vermelde prijzen
kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.
5.2 Een actie heeft slechts een beperkte geldigheidsduur. Specifieke en/of aanvullende voorwaarden
kunnen op een actie van toepassing zijn. Prijzen zoals vermeld op de website gelden onder voorbehoud
van typefouten of (nog niet doorgevoerde) prijswijzigingen. Indien de prijsverhoging meer dan 10%
bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder recht op schadevergoeding
jegens Meqtrade. De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor
Meqtrade geldende omstandigheden, zoals onder meer valuta, transporttarieven en leveranciersprijzen.
Indien een of meerdere van deze omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst doch voor de
aflevering wijzigen, heeft Meqtrade het recht de afgesproken prijzen te wijzigen. Verleende kortingen
en/of andere (prijs) afspraken gelden telkens voor een enkele overeenkomst. Er kunnen geen rechten
hieruit ontleend worden voor andere overeenkomsten.

Artikel 6. Betaling
1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geldt vooruitbetaling. Meqtrade accepteert de volgende
betaalwijzen: IDEAL, Bankoverschrijving, Visa, Mastercard.
2. Indien de koper heeft gekozen voor betaling op rekening en Meqtrade die mogelijkheid biedt, dient
de koper binnen 8 dagen na factuurdatum te betalen, tenzij op de factuur een andere termijn is vermeld.
3. Meqtrade heeft te allen tijde het recht vooruitbetaling te verlangen of het door de koper doen stellen
van zekerheid tot betaling, waaraan terstond dient te worden voldaan.
4. De prijs die is vermeld in de overeenkomst is bindend, tenzij er tussen het moment van bestelling en
het moment van levering sprake is van omstandigheden die de kostprijs van de bestelde producten
verhogen. In dat geval is Meqtrade gerechtigd om de prijzen dienovereenkomstig te verhogen. Een
dergelijke prijsverhoging geeft de Koper het recht de overeenkomst te ontbinden.
5. In het geval een betalingsverplichting niet binnen de gestelde termijn wordt nagekomen dan geldt dat
de Koper in verzuim is. Onder het niet nakomen van een betalingsverplichting wordt ook verstaan het
ongedaan maken van een reeds verrichte betaling. Indien de Koper in verzuim is zijn alle vorderingen, uit
welke hoofde dan ook van Meqtrade op Koper onmiddellijk opeisbaar.
6. In het geval een betalingsverplichting niet binnen de gestelde termijn wordt nagekomen is de Koper,
zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of mededeling nodig is , de vertragingsrente verschuldigd
totdat alle openstaande bedragen zijn voldaan. De vertragingsrente is de wettelijke rente, vermeerderd
met 2%, over het openstaande bedrag, gerekend vanaf het moment van het verzuim.
7. Indien de Koper in verzuim is dan is de Koper verplicht de eventuele (buiten)gerechtelijke kosten te
vergoeden, met een minimum van Euro 300,00 (inclusief btw).
8. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle
verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan,
zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
9. In geval van het niet nakomen van een betalingsverplichting is Meqtrade gerechtigd de
overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het
moment waarop de Koper alle verplichtingen volledig is nagekomen.
10. De Koper is niet bevoegd tot verrekening. De Koper heeft verder niet het recht om enige
betalingsverplichting jegens Meqtrade.nl op te schorten.

Artikel 7. Levering
7.1 Alle door Meqtrade genoemde leveringstermijnen gelden als een indicatie en zijn vastgesteld op
grond van gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst bij Meqtrade bekend
waren. De opgegeven leveringstermijnen zijn nimmer fatale termijnen.
Wanneer een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden ongeacht de voorzienbaarheid daarvan,
een vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd
hetgeen in de voorwaarden is bepaald omtrent overmacht.
Overschrijding van een afleveringstermijn geeft de Koper niet het recht tot enige schadevergoeding of
ontbinding van de Overeenkomst.
Indien de aflevering meer dan 30 dagen, gerekend vanaf het moment van de vooraf overeengekomen
afleverdatum duurt, dan mag de overeenkomst ontbonden worden zonder dat er recht op enige
schadevergoeding ontstaat. Deze bepaling geldt alleen voor zover de vertraging niet is te wijten aan
overmacht.
7.2 Annulering van orders kan alleen na schriftelijke of elektronische bevestiging van Meqtrade. In geval
van annulering heeft Meqtrade het recht om 25% van de overeengekomen prijs van de producten in
rekening te brengen. Dit laat het recht van Meqtrade om geleden schade (zoals gederfde winst) te
vorderen, onverlet.
De bezorging kan in meerdere deelleveringen plaatsvinden. Dit zal voor de koper geen extra kosten met
zich meebrengen dan hetgeen bij het sluiten van de overeenkomst is opgegeven.
Zodra de producten op het opgegeven adres zijn bezorgd gaat het risico over op de koper en is de koper
verplicht de producten direct na ontvangst te controleren op juistheid van het geleverde en op zichtbare
gebreken. De koper verplicht zich er zorg voor te dragen dat er ten tijde van de (deel)levering van de
order iemand aanwezig is om de goederen in ontvangst te nemen. De koper is verplicht de gekochte
zaken af te nemen op het moment waarop deze aan hem ter beschikking worden gesteld. Als moment
van ter beschikking stellen geldt het einde van de termijn waarbinnen de zaken kunnen worden
afgehaald, of – indien vervoer of verzending door Meqtrade is overeengekomen ‐ het moment waarop
Meqtrade de producten en/of diensten op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de
overeenkomst opgegeven adres aanbiedt. Wanneer de koper de producten niet afneemt op het moment
van ter beschikking stellen, de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of
instructies die noodzakelijk zijn voor de aflevering, zullen de producten worden opgeslagen voor rekening
en risico van de koper en/of – indien vervoer of verzending is overeengekomen – voor rekening van de
koper nogmaals vervoerd of verzonden worden. Indien producten niet afleverbaar zijn kunnen de kosten
die hieruit mogelijk voortvloeien, te weten extra verzendkosten, administratiekosten en/of
restockingkosten, in rekening gebracht worden bij de Koper. Indien de koper voor de duur van 14 dagen
blijft weigeren af te nemen, is Meqtrade gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, waarbij de koper
100% van de transactiewaarde verschuldigd blijft, vermeerderd met rente en kosten daarover, en
onverminderd het recht op vergoeding van werkelijke of hogere schade.

Artikel 8. Herroepingsrecht
De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig op gebreken te inspecteren.
Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van
Meqtrade. Meqtrade behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om aanvragen niet te honoreren.
Eventuele reclames met betrekking tot de geleverde producten en/of diensten worden door Meqtrade
slechts in behandeling genomen indien zij binnen 8 werkdagen na levering via de RMA procedure op de
website kenbaar zijn gemaakt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de gebreken en
met vermelding van het serienummer en ordernummer. Meqtrade behoudt zich nadrukkelijk het recht
voor om aanvragen niet te honoreren.
Na het verstrijken van de termijn van 8 dagen wordt de koper geacht het geleverde te hebben
goedgekeurd. Geringe afwijkingen in kwaliteit van de geleverde producten, welke technisch
onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond
opleveren voor reclame of voor ontbinding van de overeenkomst.
Voor producten die door u teveel of verkeerd zijn besteld en die u wenst te retourneren, gelden
restockingkosten ter hoogte van 10% van de verkoopprijs, met een minimum van € 60,‐.
Aanvraag voor retourzending dient eveneens te geschieden volgens de specifieke richtlijnen die door
Meqtrade worden verstrekt. (Online RMA procedure via het account op de website). Meqtrade behoudt
zich nadrukkelijk het recht voor om aanvragen niet te honoreren.
In sommige gevallen staan de restockingkosten niet in verhouding tot de productprijs. In deze gevallen
wordt de retouraanvraag door Meqtrade afgewezen.
Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van
Meqtrade.
Het staat de koper niet vrij de producten te retourneren, voordat Meqtrade daarmee heeft ingestemd.
Producten die Meqtrade teveel of verkeerd heeft geleverd, kunnen uiteraard zonder restockingkosten
worden teruggestuurd.
Niet alle artikelen kunnen geretourneerd worden.
De volgende artikelen kunnen niet geruild worden:
• Geopende productverpakkingen, zodanig dat het product niet meer als nieuw verkocht kan worden
door Meqtrade
• Software waarvan de verzegeling verbroken is of de verpakking geopend is, dan wel geïnstalleerd of
geregistreerd is.
• Verbruiksartikelen zoals beschermfolie of reinigingsvloeistof.
• Artikelen die om hygiënische redenen niet geruild kunnen worden zoals headsets
• Ingewisselde of ingevulde vouchers of tegoedbonnen.
• Artikelen die gebruikt, beschadigd of incompleet zijn.
• Afgesloten abonnementen, al dan niet in combinatie met hardware.
Speciaal voor u bestelde of samengestelde producten.
Op=Op producten.

Het betreffende Product dient compleet en in originele staat te zijn. Op of aan het betreffende product
inclusief de verpakking mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en deze dient in ongeschonden staat
te zijn. Alle documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen eveneens bij de
retourzending te worden gevoegd.
Kosten en schades die voor Meqtrade gepaard gaan met de annulering zullen in ieder geval in rekening
worden gebracht. De koper is zelf verantwoordelijk voor het (tijdig) terugzenden van het betreffende
product. Het risico en de kosten van de terugzending zijn voor rekening van de koper.

Artikel 9. Garantie
Door fabrikanten of toeleveranciers van producten aan Meqtrade afgegeven garanties met betrekking tot
deze producten zullen steeds aan de koper worden overgedragen.
Koper heeft jegens Meqtrade enkel recht op garantie indien en voor zover aan Meqtrade nog garantie
wordt verstrekt door de toeleverancier van Meqtrade of de fabrikant.
De garantie met betrekking tot de door Leverancier geleverde Producten beperkt zich, zowel voor wat
betreft de inhoud als de duur ervan, tot de door de fabrikant toegekende garantie.
De koper heeft jegens Meqtrade enkel recht op garantie indien de koper aan alle betalingsverplichtingen
jegens Meqtrade heeft voldaan.
Bij producten die met fabrieksgarantie worden geleverd dient de koper zich met klachten rechtstreeks tot
de fabrikant of toeleverancier te wenden. Desgewenst kan Meqtrade daarbij tussen de koper en fabrikant
of toeleverancier bemiddelen door bijvoorbeeld (doch niet uitsluitend) het product namens en voor risico
van de koper te verzenden naar de fabrikant of toeleverancier.
Iedere garantieverplichting vervalt wanneer de koper zelf wijzigingen of reparaties aan het geleverde
product verricht of laat verrichten, of bij beschadiging die niet het gevolg is van normaal gebruik.
Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen aanspraak op garantie worden gedaan in de
volgende gevallen:
• indien de originele factuur niet kan worden overgelegd
indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd
• indien gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig of niet met de bestemming corresponderend
gebruik;
• indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud;
• indien het Product is doorverkocht
Artikel 10. Aansprakelijkheid
Meqtrade is jegens de koper uitsluitend aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld
van Meqtrade. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde producten en/of diensten geldt
uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel “Garantie” van deze voorwaarden.
In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Meqtrade ten alle tijde beperkt tot het bedrag waarop in het
desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak
bestaat, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden in het
desbetreffende geval voor rekening van Meqtrade komt.
Onverminderd hetgeen in de overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid voor directe schade van
Meqtrade jegens de koper, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende
reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het daadwerkelijk door Koper aan Meqtrade
betaalde factuurbedrag van de overeenkomst (exclusief BTW), althans dat gedeelte van de transactie
waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Meqtrade is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de koper of derden, waaronder mede
begrepen gevolg‐ of bedrijfsschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens, verlies van
besparingen, schade ontstaan door overmacht en immateriële schade, verband houdend met of
voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik door de koper van de producten of diensten.
Voor indirecte schade, gevolg‐ of bedrijfsschade, winst‐ of omzetderving, verlies van besparingen, schade
ontstaan uit overmacht, is Meqtrade nimmer aansprakelijk. De koper vrijwaart Meqtrade voor
aanspraken door derden. Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Meqtrade, zal
de koper Meqtrade vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdend met
de producten en zal hij Meqtrade alle schade vergoeden die Meqtrade lijdt als gevolg van dergelijke
aanspraken.
Artikel 11. Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan ‐ naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt
begrepen ‐ alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Meqtrade geen invloed
kan uitoefenen, doch waardoor Meqtrade niet in staat is geheel of gedeeltelijk haar verplichtingen na te
komen. Of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Meqtrade kan worden
verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was.
Indien Meqtrade door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de koper kan voldoen, wordt de
nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
Ingeval van overmacht heeft de koper geen recht op enige schadevergoeding, ook niet als Meqtrade als
gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
Tijdens overmacht worden de leverings‐ en andere verplichtingen van Meqtrade opgeschort en heeft
Meqtrade gedurende de overmacht altijd het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat
geval enige verplichting voor Meqtrade tot schadevergoeding bestaat.
Wanneer Meqtrade bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft
voldaan, of slechts gedeeltelijk aan verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde of het
leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het
een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen
zelfstandige waarde heeft.
Wanneer duidelijk is dat de overmachtssituatie langer dan drie maanden zal gaan duren, heeft de koper
het recht de overeenkomst te ontbinden. Bij een eventuele dreiging van een toestand van overmacht zal
Meqtrade de koper zo spoedig mogelijk informeren.

Artikel 12. Verzuim en ontbinding
Een overeenkomst kan in ieder geval onmiddellijk, zonder nadere ingebrekestelling, door Meqtrade
ontbonden worden in de volgende gevallen en zijn alle vorderingen van Meqtrade op de koper, uit welke
hoofde ook, onmiddellijk en volledig opeisbaar. Het voorgaande doet niet af aan de overige rechten van
Meqtrade op grond van de wet of de overeenkomst.
Koper enige verplichting van de overeenkomst, in het bijzonder de betaling, niet correct of niet tijdig
nakomt

Wanneer na het sluiten van de overeenkomst aan Meqtrade omstandigheden ter kennis komen die
Meqtrade goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
Indien Meqtrade de koper bij of na het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen
voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie.
Stillegging of liquidatie van het bedrijf van de koper,
Koper zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand
overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte
van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven.
Koper overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan,
daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap,
dan wel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf of tot ontbinding;
In genoemde gevallen is Meqtrade bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten,
dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van
Meqtrade schadevergoeding te vorderen.
In geval van ontbinding door Meqtrade is de koper jegens Meqtrade schadeplichtig, waarbij de schade ten
minste wordt gesteld op 25% van de transactiewaarde, alsmede rente en kosten daarover, onverminderd
het recht van Meqtrade om vergoeding van hogere of werkelijke schade te vorderen.

Artikel 13. Varia
13.1 De bepalingen in deze Voorwaarden en de Overeenkomst bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding
tussen partijen, komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken of uitlatingen van Leverancier ter
zake van het onderwerp van de Overeenkomst en leveren daarvoor
uitsluitend bewijs.
13.2 Behoudens voor zover zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn,
zullen voor de uitleg van de Overeenkomst in eerste instantie de bewoordingen bepalend zijn. Indien de
bewoordingen, ook in onderlinge samenhang bezien, niet tot een in de gegeven omstandigheden
redelijke uitleg kunnen leiden, zullen de redelijke (commerciële) bedoelingen van partijen als maatstaf
gelden bij de uitleg. Tegenbewijs tegen niet prima facie onduidelijke bewoordingen, alsmede bewijs
gericht op andere uitlegbronnen dan de redelijke commerciële bedoelingen van partijen, is niet
toegestaan.
13.3 Leverancier mag bij de uitvoering van de Overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen.
13.4 Leverancier mag rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst overdragen aan derden en zal
Afnemer daarvan op de hoogte stellen.
Indien de overdracht van verplichtingen aan een derde voor Afnemer redelijkerwijs niet aanvaardbaar is,
heeft deze het recht de Overeenkomst binnen 5 dagen na ontvangst van de betreffende mededeling op te
zeggen.
13.5 Mocht enige, naar het redelijk oordeel van Leverancier wezenlijke, bepaling in deze Voorwaarden of
de Overeenkomst nietig of anderszins onafdwingbaar zijn, dan heeft Leverancier het recht de overige
inhoud van de Overeenkomst te vernietigen, behoudens voor zover zulks in de gegeven omstandigheden
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 14. Services en diensten
Meqtrade is te allen tijde gerechtigd om bij het leveren van diensten en/of services gebruik te maken van
toeleveranciers.

Artikel 15. Gedeeltelijke ongeldigheid
Mochten er delen van deze voorwaarden nietig of vernietigd of anderszins ongeldig zijn, dan blijven de
overige (delen van) bepalingen onverminderd gelden. De overige voorwaarden dienen dan zo gelezen en
geïnterpreteerd te worden dat de strekking van de voorwaarden en in het bijzonder van de ongeldige
delen wordt bereikt.

