
ALGEMENE VOORWAARDEN SHOPCOMPARE!!
1. ALGEMEEN!
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen 
ShopCompare en een gebruiker waarop ShopCompare deze voorwaarden van toepassing heeft 
verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is 
afgeweken.!!
1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met 
ShopCompare, voor de uitvoering waarvan door ShopCompare derden dienen te worden 
betrokken.!!
1.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of 
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene 
voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. ShopCompare en de gebruiker zullen alsdan in 
overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen 
overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke 
bepalingen in acht wordt genomen.!!
1.4 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze 
algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.!!
1.5 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden 
geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene 
voorwaarden.!!
2. OFFERTES EN AANBIEDINGEN!
2.1 Alle offertes en aanbiedingen van ShopCompare zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn 
voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of 
aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de 
aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. !!
2.2 ShopCompare kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de gebruiker 
redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een 
kennelijke vergissing of verschrijving bevat.!!
2.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van 
overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder 
begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.!!
2.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht ShopCompare niet tot het verrichten van een 
gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen 
of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.!!
3. CONTRACTSDUUR EN ONTBINDING!
3.1 De overeenkomst tussen ShopCompare en de gebruiker wordt aangegaan voor minimaal één 
maand.!
 !
3.2 De overeenkomst tussen ShopCompare en de gebruiker kan per maand worden opgezegd. !!
4. BETALING!
4.1 Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door 
ShopCompare aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door 
ShopCompare aangegeven. ShopCompare is gerechtigd om periodiek te factureren.


