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Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties 
via de website www.unieks.be met de op de website aangeboden producten. Door een bestelling te 
plaatsen aanvaard je deze verkoopsvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud. Wij hebben het 
recht om de verkoopsvoorwaarden aan te passen. Eventuele wijzigingen in de verkoopsvoorwaarden 
zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na die datum van wijziging worden 
geplaatst.   
 
 
Unieks	
Bostsestraat	44,	3300	Tienen,	België	
contact@unieks.be	
+32	494066651	
Ondernemingsnummer:	0679877057		
Btw-nummer:	BE0679877057		
	
1. TOEPASSING 
Elke bestelling geldt als aanvaarding door de koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel 
uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzonder voorwaarden 
uitgaande van de koper, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding. 
 
2. VERZENDING 
We proberen je bestelling zo snel mogelijk te verzenden van zodra we je betaling hebben ontvangen. 
Verzendingen gebeuren van maandag tot vrijdag.  
 
Betaal je met overschrijving, dan kan het enkele dagen duren, voor we je betaling ontvangen hebben. In 
principe hebben we alles in voorraad en leveren we binnen 3-4 werkdagen na ontvangst betaling. 
Uitzonderlijk kan de levertijd langer zijn. Indien dat het geval is, nemen we contact met je op.  
Gepersonaliseerde producten hebben een productietijd van 1 week. 
 
Wanneer je pakket verzonden is, ontvang je een verzendbevestiging per mail. 
Verzendingen gebeuren meestal met Bpost. Verzendkosten binnen België bedragen 6,95 euro. 
Verzendkosten naar Nederland bedragen 9,95 euro. 
Wanneer je kiest om het pakje te gaan afhalen in een Bpost afhaalpunt zijn de verzendkosten €3,50. Deze 
verzendmethode is enkel beschikbaar in België. 
 
Indien je niet aanwezig bent, kan je je pakket de volgende dag in het postkantoor gaan ophalen.  
We zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale 
controle. Hieronder vallen productieonderbrekingen, transportvertragingen en werkonderbrekingen.  
 
 
3. PRIVACY & BEVEILIGING 
Wij hebben ze nodig om de administratieve kant van je bestelling in orde te brengen, maar ook voor 
levering, facturatie, marketing en reclameacties/promoties. Uiteraard houden we die gegevens privé en 
worden ze veilig opgeslagen in onze beveiligde, niet publieke database. Ze worden zeker niet aan derden 
doorgegeven. Tevens heb je als koper steeds het recht deze gegevens op te vragen of aan te passen. Op 
deze manier respecteren we de Belgische wet van 8 December 1992 met betrekking tot de bescherming 
van het privé leven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. 
 



4. TERUGZENDING & RUILEN 
Je hebt het recht om af te zien van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van 
motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Melding dient schriftelijk 
of via mail naar contact@unieks.be te gebeuren, met vermelding van het bestelnummer en het 
rekeningnummer voor de terugbetaling.  
Als je van het verzakingsrecht wil gebruik maken, dien je de goederen in originele staat en verpakking op 
eigen risico en kosten terug te sturen naar UNIEKS, BOSTSESTRAAT 44, 3300 TIENEN, BELGIE. Het artikel 
moet in originele, ongeopende en verkoopbare staat zijn. Na ontvangst van het retourpakket, storten we 
het door jou betaalde bedrag (exclusief eventueel betaalde verzendkosten) terug op je rekening. Als de 
producten niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn, wordt het bedrag niet 
terugbetaald. Goederen die specifiek voor jou ontworpen of op bestelling zijn worden niet 
teruggenomen. In dit geval kan je je dus niet beroepen op het verzakingsrecht.  
 
5. BETALEN 
Je kan betalen per overschrijving, Bancontact, Ideal en Sofort Banking. 
 
6. KLACHTEN 
Klachten en elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkomingen van een artikel of andere 
tekortkoming bij de levering, moet binnen de 8 dagen na levering worden gemeld, anders vervalt elke 
recht. 
 
7. WAARBORG 
Onze waarborg beperkt zicht tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van 
consumentenkoop, beide voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het 
gevolg is van onze opzet of grove fout.  
 
8. SCHENDBAARHEID 
Indien een artikel van deze voorwaarden nietig wordt verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de 
overige artikelen niet aantasten 
 
9. TOEPASSELIJK RECHT 
Alle overeenkomsten afgesloten met de verkoper worden beheerst door het Belgisch Recht. De Belgische 
rechtbanken zijn exclusief bevoegd. 
 
10. VERLIES EN SCHADE DOOR VERZENDING 
Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van artikelen tijdens verzending door onze 
leveranciers. 
 
11. EIGENDOMSVOORBEHOUD 
De geleverde goederen zullen eigendom blijven tot de volledige betaling is gebeurd, inclusief alle kosten 
en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling hebben we het recht de goederen 
terug te nemen op kosten van de koper.  
 
12. FACTUREN 
Na verzending van je bestelling ontvang je een factuur per mail. Alle facturen worden in detail 
opgemaakt. Er is geen mogelijkheid om in algemene termen een factuur op te stellen.   
 
13. COOKIES 
Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. 
Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op 
uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden 
gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.  
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. 
 


