GENERELLE VILKÅR
Disse generelle vilkårene gjelder for Westerﬁeld International AG:s videre abonnement
og beskriver forholdet mellom Westerﬁeld International AG; CH-320.4.060.643-8
(Heretter Westerﬁeld) og abonnenten. Generelle vilkårene omfatter videre abonnement
av forbrukssartikler som abonnenten har bestilt eller bestiller fra Westerﬁeld.
INNLEDNING
Abonnenten er betalingsansvarlig for samtlige avgifter som følger med bestillinger eller
vilkårene for øvrig. Om videre abonnement tegnes for juridisk person, av en annen enn
den juridiske personen, har denne personlig betalingsansvar.
FORUTSETTNINGER FOR AVTALEN
Forutsettninger for et bindende avtale er:
– At abonnementet ved kredittkontroll vurderes kredittverdig,
– At det ved kontroll ikke fremkommer at abonnenten tidigere har vært kunde hos
Westerﬁeld og at abonnementet har sakt opp av Westerﬁeld, samt
– At det kke ﬁnns annen anledning at anta at abonnenten ikke leser disse generelle
vilkårene.
Inntill forutsettningene over møtes har Westerﬁeld rett til å nekte videre abonnement,
alternativt begrense abonnementet kreditt inntill betaling er mottatt i fult beløp for leverte
produkter.
OPPSIGELSE
Abonnenten har retten til å si opp sitt abonnement innen siste nei takk dato hvis det
angres på fakturaen og er dermed fritatt fra videre abonnement med umiddelbar virkning.
Ved oppsigelse etter siste nei takk dato er Abonnenten pliktig til å motta og betala for
allerede fakturerte og behandlede ordrer. Derutover har Abonnenten retten til å hoppe
over forsendelser i henhold til samme regler som gjelder for oppsigelser over.
BETALING
Abonnenten skal betale med den bankgiroen som følger med faktura eller via Internett.
Betaler Abonnenten på annen måte enn med giroen må denne angi det OCR-nummeret
som står på fakturaen.
MANGLENDE BETALING OG SPERRING AV ABONNEMENT
Ved forsinket betaling debiteres 2 % per måned fra forfallsdato. Abonnenten skal også
erstatte Westerﬁelds kostnader for å drive inn Westerﬁelds innestående hos Abonnenten
eller annen betalingsskyldig. Erstatning skal altså utgå for eksempel for Westerﬁelds
skriftlige betalingspåminnelser og inkassovarsler. Westerﬁeld har retten til å sperre
abonnement ved betalingsforsinkelse, samt at Westerﬁeld har retten til å slippe sperren
på abonnementet når kunden har vist betalingsmulighet alternativt i øvrig anses for å ha
godkjent kreditt rating.

RWNOR

TOLL
For å kunne håndtere og distribuere Er ordre, kommer vi til å introdusere dere for TW4
GmbH en Schweiziskt bedrift med adresse er Industriestrasse 3, 8575 Bürglen. Hvis ikke
annet meddeles Westerﬁeld, gir du Westerﬁeld rett til å på dine vegne gi agenten TW4
GmbH oppdraget og retten til å agere som deg eller mottakerens direkte representant
(Commission Regulation 2913/92 Artikel 5 gjelder) som avser å transportere og importera
din ordre fra Schweiz. En avtale inngås mellom dere og TW4 GmbH i det øyeblikket
varene sendes. Om dere vil velge en alternativ representant, til å agere på deres vegne,
vennligst gi oss beskjed om dette så fort som mulig.

Gjennom å la TW4 GmbH gir dere samtykke til å starte prosessen av deres order
innen angrerrettstid kan ha løpt ut. Dette gjelder utelukkende for de tjenester som gjennomføres av TW4 GmbH og påvirker ikke vanlig angrerett kun gjeldende lagstiftning.
Du eller mottakeren er pliktig til å legge ved tid gjeldende lagstiftning med avseende
på EU- tolllagstiftning. TW4 GmbH har ingen kontroll over andre avgifter som kan
påføres vie fortollning. I de påførte avgiftene for porto og ekspedisjonsavgift inngår de
kostnader som kan assosieres til kostnadene for TW4 GmbH å transportere og tolla in
dine produkter i EU.
PERSONVERNSLOVEN
De personoppgifter som gis ved abonnement eller senere, behandlas av Westerﬁeld og
samarbeidspartnere. De anvendes for fullgjørelse av inngåtte avtale og administrasjon,
samt for å ferdiggjøre det som kreves innen eller etter avtale er inngått. Dette gjelder
eksempelvis noteringer som gjøres ved deres kontakter med bedriften. De personopplysninger som samles inn fungerer også som underlag for bl. a. markeds- og kundanalyser, og metodeutvikling samt statistikk. Personopplysningene blir også behandlet
for markedsføring av Westerﬁeld og deres samarbeidspartnere. Skulle dere ønske
å få informasjon om hvilke av deres personopplysninger ﬁrmaet behandler, kan dere
sende inn en skriftlig- av deg underskrevet forespørgsel til: Westerﬁeld International AG,
Scheffelstrasse 1, 9000 St. Gallen, Switzerland.
RETUR- OG ANGRERETT
Brukere har rätt att angra sitt kjøp innom 14 dager fra den dagen der brukeren har tatt
imot Produkt. Brukeren som vil utnytte angreretten må skriftlig gi beskjed om dette til
Westerﬁeld International AG før angrerfristen. Hva angår angreretten har brukeren
rett til å angre sitt kjøp om bruker anvender Produktet. Retten til å angre et kjøp av et
Produkt går tapt om Produktet ikke kan vises i uforandret tilstand. Produkt returneres
på brukerens egen risiko, i uforandret stand og i originaemballasje eller motsvarande.
Westerﬁeld forbeholder seg retten til å fakturere kunden med rimelige kostnader for
etterkommende og avdrag for skade på, eller utløst av Produkt. For at sikre retur i
henhold til overstående skal produktet returneres til: PO Box 205, 6670 AE Zetten, The
Netherlands.
REKLAMASJONER
Om du vil reklamere produkten, returner det da til Westerﬁeld og informere om
reklamasjonsårsak.
Returadresse: PO Box 205, 6670 AE Zetten, The Netherlands.

RWNOR

ADRESSEENDRING
Det påligger Abonnenten å meddele eventuelt adressebytte. Samtlige kostnader som
pålegges Westerﬁeld og skyldes at Abonnenten ikke har meddelt en ﬂyttning blir
debitert Abonnenten. Adressendring kan gjøres via kundetjeneste eller på hjemmesiden.

