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Contractuele informatie
“Wij” zijn:
Bullerjan GmbH
Neuwarmbüchener Straße 2
30916 Isernhagen
Duitsland
Telefoon: +49 (0) 5136 - 97 75-0
Telefax: +49 (0) 5136 - 97 75-10
E-Mail: info@bullerjan.com
Website: http://www. bullerjan.com
Handelsregister: Rechtbank Hannover, HRB 209054
Directie: Julius Ratjen; Kevin Senff
BTW-identificatienummer: DE 815 394 489
Wij bieden u kachels en accessoires voor kachels te koop aan.
Daarvoor stellen we een “ONLINE SHOP” ter beschikking die via onze website te bereiken
is. Onderaan, bij “Details” van het daar vermelde artikel, kunt u één of meer producten met
de te selecteren eigenschappen uitkiezen door op “IN DE WINKELWAGEN” te klikken.
U verkrijgt een overzicht van de door u geselecteerde artikelen door op “WINKELWAGEN” te
klikken. Daar kunt u door op het prullenbak-symbool te klikken een artikel in de aangegeven
hoeveelheid volledig van de selectie verwijderen. Na een klik op het potlood-symbool kunt u
de “HOEVEELHEID” van ieder geselecteerd artikel en eventueel daarbij geselecteerde
eigenschappen wijzigen. Bevestig uw wijzigingen door op “WINKELWAGEN
ACTUALISEREN” te klikken.
Indien uw selectie juist en volledig is kunt u de bestelling en betaling starten door op “NAAR
DE KASSA GAAN” te klikken.
S.v.p. de aangegeven velden in het volgende formulier “FACTUURADRES” invullen. Indien u
“Naar ander adres verzenden” selecteert, heeft u de optie om een “AFLEVERADRES” dat
afwijkt van het factuuradres aan te geven. Daarna op “DOORGAAN” klikken.
Vervolgens kunt u de “VERZENDWIJZE” selecteren. Vervolgens ter bevestigen op
“DOORGAAN” klikken.
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Hierna (“BETAALGEGEVENS”) kunt u kiezen op welk van de door ons aangeboden wijzen u
de aankoop wenst te betalen. Daarna s.v.p. op “DOORGAAN” klikken.
In het hierboven vermelde “BESTELOVERZICHT” vindt u een overzicht van uw selecties en
gegevens.
Er kan uitsluitend een overeenkomst met ons worden gesloten indien u akkoord gaat met
onze Online-Verkoop- en Leveringsvoorwaarden en kennis heeft genomen van deze
informatie en de annuleringsvoorwaarden, wat u door het aanvinken van het betreffende
hokje dient te bevestigen.
Door op “NU KOPEN” te klikken geeft u een verbindende aanvraag tot aankoop van het
geselecteerde artikel overeenkomstig uw keuze en gegevens, de vermelde totaalprijs, onze
Online Verkoop- en Leveringsvoorwaarden en deze contractuele gegevens, en voert u de
betaling onder inachtneming van de door u gekozen betaalwijze uit.
De door u ingegeven informatie kunt u tot dat moment op ieder moment wijzigen en bekijken.
Daarvoor kunt u de navigatie- en invoeropties van uw browser gebruiken.
U ontvangt per omgaande een bevestiging van de opdracht/bestelling van onze shop. Deze
informeert u tevens dat uw order bij ons is ontvangen. Daarna zenden wij u via het door u
aangegeven E-mailadres een automatische bevestiging van de overeenkomst/bevestiging
van de opdracht/factuur, waarin de inhoud van de overeenkomst (naast onze Verkoop- en
Leveringsvoorwaarden) opnieuw is vermeld. Deze kunt u altijd met de functies “Afdrukken”
uitprinten en “Opslaan” opslaan. De overeenkomst komt tot stand door toegang van deze
bevestiging van de overeenkomst.
De tekst van de overeenkomst wordt met respect van de gegevensbescherming opgeslagen.
Wij stellen u deze op verzoek beschikbaar.
Het sluiten van de overeenkomst geschiedt in de Duitse taal.
Indien een koop- of servicecontract onderdeel uitmaakt van de overeenkomst, heeft u recht
op de wettelijke garantieclaims in overeenstemming met onze Online Verkoop- en
Leveringsvoorwaarden, die ook daarnaast van toepassing zijn.
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