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ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij van Astonic geven met veel plezier passende garantie, retourneer en annuleringsmogelijkheden 
over onze producten aan onze klanten. Echter gelden deze mogelijkheden enkel en alleen voor de 
persoon die direct bij ons zijn product heeft aangeschaft. Daarnaast mag er onder geen enkele voor-
waarden aan het product gesleuteld zijn en mag deze niet aangeschaft zijn bij derde. Aangezien wij 
niet werken met Dealers en de producten volledig gemonteerd leveren kunnen wij de kwaliteit van 
onze producten waarborgen en daarbij passende garantie leveren. Ook verwachten we dat de pro-
ducten compleet en in passende staat bij normaal gebruik met betrekking tot garantie worden over-
handigd. verder uitleg en voorwaarden worden hieronder per onderdeel uitgebreid toegelicht.

Bij het aanschaffen van een Astonic product verwachten wij van u als consument dat u van de re-
gel en wetgeving op de hoogte bent, bij het plaatsen van een bestelling verklaard u deze te hebben 
gelezen en of informatie van een medewerker te hebben verkregen. U bent geheel zelf verantwoor-
delijk voor het naleven van deze wetgeving en Astonic kan nimmer aansprakelijk worden gesteld 
voor het niet naleven van regel en wetgeving van consumenten. Toelichting op deze wetgeving staat 
beschreven in artikel 18 wij raden u ten strengste aan deze goed door te lezen en te kiezen voor een 
passend Astonic product.
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Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/
of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/
of diensten door de ondernemer worden geleverd.

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn 
handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

Dag: kalenderdag.

Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.

Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/
of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode.

Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument 
of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een 
manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel 
waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie 
mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de 
overeenkomst op afstand.

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of dien-
sten op afstand aan consumenten aanbiedt.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt 
gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, dig-
itale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede 
gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese model-
formulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter 
zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft.



Spijksekweldijk 104A 
4211 CX
Spijk

Astonic E-Rides

KVK 80685390
BTW NL861762629B01

+31 (0)183 201 043 
info@astonic-rides.nl
www.astonic-rides.nl

IBAN NL60 INGB 0007 2340 73
BIC INGBNL2A

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een 
overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn 
samengekomen.
 

Artikel 2 - Identiteit van de onderneming

Astonic Bikes
Spijksekweldijk 104A
4211CX Spijk
Gemeente West Betuwe
Website: www.astonic-rides.nl
Klantenservice: info@astonic-rides.nl
Telefoonnummer: 0183-201043
KVK: 80685390
Btw nummer:  NL0064618444

Artikel 3 - Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot 
stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voor-
waarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de 
ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de al-
gemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo 
spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid 
en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden 
langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat 
deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame 
gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand 
wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg 
kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op 
andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoor-
waarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de 
consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepal-
ing die voor hem het meest gunstig is.
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Artikel 4 - Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit 
nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale 
inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het 
aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, 
zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale 
inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verpli-
chtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 

Artikel 5 - De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van 
aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voor-
waarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernem-
er onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de 
ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de over-
eenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en 
organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij 
voor een veilige online omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer 
daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn 
betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor 
een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit 
onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd 
een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consu-
ment de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een 
toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
•  De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik 

kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
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•  De informatie over garanties en bestaande service na aankoop.
•  De prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van 

toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de over-
eenkomst op afstand.

•  De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van 
meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

•  Het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht 
kan.

•  Indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste 
levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij producten:

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende 
een bedenktijd van 30 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consu-
ment vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een door hem 
aangewezen derde het product heeft ontvangen, of:
•  Als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de con-

sument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer 
mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft 
geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren de 
consument behoudt het recht alle producten gelijktijdig te verzenden.

•  Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop 
de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel 
heeft ontvangen;

•  Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de 
dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvan-
gen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
•  De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale 

inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 30 dagen zonder opgave 
van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, 
maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
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Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is 
geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht niet 
heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeen-
komstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft ver-
strekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de 
bedenktijd 30 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.
 

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij 
zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en 
de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product 
slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen. Wanneer 
het product gebruikerssporen heeft zal deze in aanmerking komen voor waardevermindering.

De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van 
een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

De waardevermindering bedraagt 30% van het aankoopbedrag en zal worden ingehouden van het 
totale aankoopbedrag.
 

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn 
door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de on-
dernemer. Waarna de consument schriftelijke goedkeuring moet ontvangen van een medewerker van 
de Astonic klantenservice voordat een retourzending kan worden gestart.

Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt 
de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit 
hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de 
terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is 
verstreken.

Uw artikel moet worden verpakt in de originele doos en met het originele beschermingsmateriaal. Het 
product moet vrij zijn van vuil en stof - u mag enkel en alleen een proefrit met een fiets maken zoals 
zou plaats vinden bij aankoop van een Astonic bij de Astonic winkel/ werkplaats, mocht het product 
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markeringen, beschadigingen of andere indicaties van gebruik of beschadiging hebben door de re-
tourzending, dan heeft Astonic het recht om deze kosten in mindering te brengen op de terugbetaling. 
De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk 
in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke 
instructies.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de 
consument.

De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de onderne-
mer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de 
kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

Als u het originele Astonic product (met uitsluiting van de Astonic custom line) hebt gekocht en deze 
nog niet is verzonden, betalen we 100% terug van het aankoopbedrag.

We accepteren geen retourzending na 14 dagen vanaf de leverdatum.

 We accepteren geen retourzending van gebruikte artikelen, tenzij dit onder onze garantie valt.

De koper is verantwoordelijk voor de retourzending inclusief eventuele transportschade en zoekger-
aakte zendingen.

Zorg ervoor dat u de verpakking fotografeert en documenteert voordat u een artikel retourneert.

We raden aan om een retourzending te verzekeren tegen verlies of beschadiging.

Na goedkeuring inspecteren we uw geretourneerde artikel en bepalen of het een omruiling, winkelt-
egoed of terugbetaling betreft.

PRE ORDER ANNULERINGEN: Alle pre-orders die worden geannuleerd voorafgaand aan de ver-
zending komen in aanmerking voor 100% restitutie van de totale orderprijs. Restitutie kan tot 10 
werkdagen duren.

Neem bij annulering van een Pre order contact op met onze klantenservice via info@astonic-rides.nl.

Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de 
dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een 
beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de on-
dernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de 
ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming 
van de verbintenis.
De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of 
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elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot 
levering van stadsverwarming, indien:
•  de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kos-

tenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
•  de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, 

water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een ma-
teriële drager geleverde digitale inhoud, indien:
•  hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de 

nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
•   hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of de 

ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkom-
sten van rechtswege ontbonden.
 

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk 
maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten 
door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 
14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernem-
er aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft 
ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk 
tijdstip eerder valt.

De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, 
tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consu-
ment.

Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste 
standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug 
te betalen.
 

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar 
alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeen-
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komst, heeft vermeld:

Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waa-
rop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt 
verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer 
worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoon-
lijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle 
bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als: A. de uitvoering is 
begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en B. de consument heeft 
verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft 
uitgevoerd;

Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;

Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een 
bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goeder-
envervoer, autoverhuurdiensten en catering;

Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum 
of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en 
die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die 
duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om 
te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering 
is verbroken.

Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als: A. de uitvoering 
is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en B. de consument 
heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.
 

Artikel 11 - De prijs
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Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden pro-
ducten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in 
btw-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen ge-
bonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op 
heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat even-
tueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen 
toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen 
toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: 1) deze het gevolg zijn van wettelijke rege-
lingen of bepalingen; of 2) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met 
ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. 
 

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in 
het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en 
de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of 
overheidsvoorschriften.

Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie bep-
erkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst 
tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming 
van zijn deel van de overeenkomst.

Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, 
importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die 
verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van 
zijn deel van de overeenkomst.
 

Artikel 13 - Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en 
bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening 
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van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal 
het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoer-
en tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of 
indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument 
hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat 
geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument 
betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen 
om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en be-
grijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen 
kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn 
voor rekening van de ondernemer.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment 
van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekendge-
maakte vertegenwoordiger.

Claims voor transportschade

Inspecteer uw product (en) na levering DIRECT op schade. Transportschadeclaims zijn ontzet-
tend tijdgevoelig en dienen direct na levering kenbaar gemaakt te worden. We accepteren geen 
transportschadeclaims tijdens verzending die worden ingediend na 10 dagen na ontvangst van het 
product. Noteer eventuele schade aan uw product (en) op de vrachtbrief op het moment van lev-
ering voordat u en de chauffeur tekenen voor ontvangst op de zending. Maak foto’s van eventueel 
gevonden schade en voorzie de afbeeldingen van een datum indien mogelijk. Bewaar al het verpak-
kingsmateriaal en compleet papierwerk totdat het inspectieproces is voltooid.

Meld schadeclaims binnen 10 dagen na levering aan een medewerker van de klantenservice van 
Astonic. Neem contact op met deze afdeling via info@astonic-rides.nl voor verdere instructies voor 
het retourneren of vervangen.

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging .

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het 
geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe 
overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
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De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het gere-
geld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het 
einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggings-
regels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten: te allen tijde opzeggen en niet 
beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode, tenminste opzeg-
gen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan, altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als 
de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan 
en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden ver-
lengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die 
strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden 
verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde 
overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoog-
ste één maand.

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van 
producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consu-
ment te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de 
overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de 
redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzet-
ten. 
 

Artikel 15 - Betaling

Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door 
de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de 
bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen nar het sluiten van de 
overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn 
aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nim-
mer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, 
kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende 
bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld 
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aan de ondernemer te melden.

Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de 
ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 
14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van 
betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente ver-
schuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten 
in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen 
tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een min-
imum van € 40,-. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedra-
gen en percentages.
 

Artikel 16 – Garantievoorwaarden

Een vierentwintig maanden (2 jaar) of het 500 keer volledige levenscyclus (geheel ontladen en weer 
opgeladen), welke zich als eerst aan doet, voor de Astonic accu vanaf de datum van aankoop door 
de oorspronkelijke eigenaar. Zoals elke oplaadbare batterij, zal ook uw Astonic oplaadbare batterij 
in de loop van de tijd een afname van capaciteit ondervinden omdat deze wordt onderworpen aan 
oplaad- en ontlaadcyclus. Wij van Astonic garanderen dat uw batterij een capaciteit van minstens 
70% behoudt gedurende ten minste 500 volledige levenscyclus of twee jaar, afhankelijk van wat zich 
het eerst voordoet. De garantie op de accu omvat geen schade als gevolg van stroompieken, gebruik 
van een onjuiste oplader, waterschade, onjuist onderhoud of dergelijk ander misbruik of normale 
slijtage. Het juist bewaren van de accu en de zorgvuldigheid hiervan is zeer belangrijk deze staan 
beschreven in de bijgeleverde brochure.

Een vierentwintig maanden (2 jaar), vanaf de datum van levering aan de oorspronkelijke eigenaar 
voor alle andere onderdelen, met uitzondering van slijtage gevoelige onderdelen banden, binnen-
banden, remblokken ,velgen, spaken, kabels, ketting, wielen, handvatten, zadel en ketting  en tevens 
exclusief schade door stroompieken, waterschade, onjuist onderhoud of dergelijk ander misbruik of 
normale slijtage.

De garantie wordt alleen aan de oorspronkelijke eigenaar verstrekt en is niet overdraagbaar. De 
garantie is alleen van kracht met een geldig aankoopbewijs bestaande uit het originele aankoop-
document of de kassabon met daarop de aankoopdatum, leveringsdatum, het serienummer en de 
aanduiding van het type.  Astonic behoudt zich ten allen tijden het recht voor om de dekking van deze 
garantie te weigeren als de bijgevoegde documentatie van de aangeschafte Astonic  niet volledig is 
of niet kloppend lijkt.

De garantie gaat van start vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum en vervalt aan het einde van de 
toepasselijke garantieperiode zoals eerder vermeld. Door het aanschaffen van het product gaat u 
als consument akkoord met deze voorwaarden en wij van Astonic verwachten dat u de voorwaarden 
heeft gelezen.
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Uitsluitingen – Artikelen en situaties die niet onder de garantie vallen

Opzettelijke en / of kwaadaardige handelingen, diefstal en beroving, evenals natuurrampen en / of 
onheil. Onjuist gebruik, zoals Het product blootstellen aan vloeistoffen, chemicaliën van welk type 
dan ook en / of extreme temperaturen, nattigheid en vochtigheid en / of als de batterij schade oploopt 
als gevolg van het niet naleven van de speciale instructies in het hoofdstuk ‘Hanteren en opladen van 
de batterij. “Onjuist gebruik omvat het gebruik van het product voor stunts, sprongen en/of rijden met 
meerdere personen die het maximaal gewicht zoals beschreven in de instructies overschrijden.

De batterij te veel opladen of de onderhoudsinstructies voor de batterij niet naleven of deze nu bij de 
verkoop zijn geleverd of op de Astonic website in te zien zijn), en eventuele wijzigingen daarvan.

Bij test-, onderhouds-, reparatie- en vervangingswerkzaamheden door niet normaal gebruik.

Als het model-, serie- of productnummer op de orginele Astonic is gewijzigd, verwijderd, vervaagd of 
verwijderd. Het zegel en/of de sticker met het serienummer op de batterijbehuizing is verbroken of 
duidelijk gemanipuleerd is.

In het geval van gebruik van de batterij in een ander systeem dan het orginele Astonic product.
Als het orginele Astonic product wordt gebruikt met een andere batterijen dan de batterijen die zijn 
geleverd en ontworpen door Astonic (voor meer informatie raadpleeg de gebruikershandleiding mee-
geleverd of op onze Astonic website).

Als een of meer Astonic producten of onderdelen zijn geopend, gewijzigd of opnieuw geverfd.

Als Astonic concludeert dat er sprake is van wijziging van of geknoei met de firmware.

Als het product wordt verkocht, geschonken of verhuurd.

ARBEIDSKOSTEN VAN REPARATIES: Onder de garantie zullen we alleen defecte componenten 
en onderdelen repareren of vervangen. Deze garantie dekt niet de vereiste arbeidskosten voor rep-
araties door niet-geautoriseerde partijen en Astonic behoudt zich ten alle tijden het recht voor om de 
gemaakte arbeidskosten naar eigen goeddunken in te houden.

Deze garantie is ongeldig als de onderhoudsinstructies in de meegeleverde gebruikershandleiding 
(of deze nu bij de verkoop is geleverd of op de Astonic website is geplaatst) en eventuele wijzigingen 
daarop niet worden opgevolgd door u als consument.

Deze garantie is niet van toepassing op verhuur of commercieel gebruik van het product. 
De garantie geldt niet voor onderdelen welke onderhevig zijn aan slijtage zoals bijvoorbeeld de wiel-
en, lagers en accu.
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Tevens heeft u geen recht op garantie wanneer een van onderstaande bepalingen wordt vastgesteld:
•  Schade veroorzaakt door eigen toedoen (bijvoorbeeld: waterschade, valschade, drukschade, 

stootschade en schade na stunten).
•  Schade veroorzaakt door onjuist gebruik van het product.
•  Er is zelf geprobeerd het product te openen of repareren.
•  Onderdelen veranderd of toegevoegd welke er vanaf levering niet op zaten.
•  Schade veroorzaakt door onvoldoende onderhoud.

Deze garantie dekt uitsluitend systemen en componenten geleverd en gemonteerd door Astonic.
Het gebruik van reserveonderdelen uit onbekende bronnen, bijvoorbeeld vervangende onderdelen 
van derden, is ten strengste verboden.

Foto en of video’s van het product kunnen worden gevraagd om toetsing plaats te laten vinden zodat 
zeker is dat de garantievoorwaarden van toepassing zijn.

Als u een product heeft gekocht en deze vervolgens heeft laten verzenden naar een ander land of af-
gelegen eilandgebieden (bijvoorbeeld: DOM-TOM, Nederlandse Antillen), worden onderdelen alleen 
verzonden naar het land en het Europese vasteland waar de fiets oorspronkelijk is verzonden.

Deze garantie dekt alleen defecte materialen en fabricagefouten. In het geval van een garantieclaim, 
verbindt Astonic zich ertoe om ofwel defecte systeemcomponenten te repareren in de eigen Astonic 
werkplaats.

Bij het vaststellen van een storing bij een origineel Astonic product, moet de eigenaar direct contact 
opnemen met de klantenservice van Astonic bikes om het garantieproces te starten. Elk onderdeel 
dat onder deze garantie valt en moet worden gerepareerd, moet op eigen kosten en risico naar onze 
Astonic werkplaats worden vervoerd en na reparatie bij de Astonic werkplaats worden opgehaald. 
Vooraf uitgevoerde reparatiekosten door derden worden niet vergoed. In dat geval vervalt elke 
aanspraak op garantie en komt de resterende garantieperiode te vervallen. Reparatiewerkzaam-
heden en / of vervanging van onderdelen tijdens de garantieperiode leiden niet tot verlenging en / of 
het opnieuw starten van de garantieperiode. Reparatiewerkzaamheden en directe vervanging tijdens 
de garantieperiode kunnen worden uitgevoerd met functioneel gelijkwaardige vervangende onderdel-
en. Deze garantie sluit alle claims met betrekking tot de vergoeding van materiële schade, stilstand 
tijden, reiskosten, gederfde winst of andere claims uit. De maximale aansprakelijkheid van Astonic in 
verband met deze garantie is beperkt tot de aankoopprijs van het product.

Artikel 17 – Aansprakelijkheid

Deze aansprakelijkheid bepaalt de volledige omvang van de verantwoordelijkheden van Astonic en 
de exclusiev rechtsmiddel met betrekking tot de producten. Alle impliciete garanties, inclusief zonder 
beperking, impliciete garanties van verkoopbaarheid eb geschiktheid voor een bepaald doel, zijn 
beperkt tot uitlsuitend de duur van deze beperkte garantie. In geen geval is Astonic aansprakelijk 
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voor schade boven de aankoopprijs van het product. Astonic geeft geen garanties of verklaringen, 
expliciet of impliciet, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de kwaliteit, mogelijkheden, werking, 
prestaties of geschiktheid van software of apparatuur van derden die in samenhang met het product 
of de software worden gebruikt. 

Astonic is niet verantwoordelijk voor directe, gevolgschade of incidentele schade, met inbegrip van, 
zonder beperking, schade voor persoonlijk letsel, eigendomschade of economisch verlies op basis 
van contract, nalatigheid, of product aansprakelijkheid van dit alle beperkingen.

Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en die rechten kunnen van plaats tot plaats ver-
schillen. Deze garantie heeft geen invloed op uw wettelijk rechten. De garantie dekt geen normale 
slijtage en scheur, schade bij verzending, ongeautoriseerde wijzigingen, modificaties, onopzettelijke 
schade en schade door verkeerd gebruik of nalatigheid.

In geen geval zullen Astonic, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde onderne-
mingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprake-
lijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of 
gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gederfde winst, 
verloren inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke 
schade, ongeacht of deze is gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), 
strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een van de Services of 
producten die met de Service zijn verkregen, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze ver-
band houdt met uw gebruik van de Service of een product, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten 
of weglatingen in inhoud of verlies of schade van welke aard dan ook die is ontstaan als gevolg van 
het gebruik van de Service of enige inhoud (of product) die is gepost, verzonden of anderszins bes-
chikbaar is gesteld via de Service, zelfs indien op de hoogte wordt gesteld van hun mogelijkheid. 
Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor 
gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of 
rechtsgebieden beperkt tot de maximale omvang toegestaan door de wet.

Artikel 18 - Klachtenregeling

De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de 
klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument 
de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de onderne-
mer.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de 
datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, 
wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ont-
vangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
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De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling 
overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 

Artikel 19 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden 
betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse re-
chter is bevoegd over deze geschillen te oordelen. Alle overige geschillen, zullen in afwijking van de 
wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, in geval de Rechtbank bevoegd is, 
worden beslecht door de Rechtbank in de vestigingsplaats of het arrondissement van Voltes. Voltes 
blijft echter bevoegd de klant te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internation-
ale verdrag bevoegde rechter. De klant heeft het recht gedurende vijf weken nadat Voltes zich op het 
voorgaande heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het 
toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.

Geen enkele eigenaar, werknemer, stagiaire, vertegenwoordiger of wederverkoper is geautoriseerd 
om deze beperkte garantie te wijzigen of uit te breiden of om bindende verklaringen of claims te 
maken, hetzij in advertenties, presentaties of anderszins, namens Astonic met betrekking tot de pro-
ducten of deze garantie.

Wet- en regelgeving Nederland
Voor een elektrische fiets (of e-bike) gelden dezelfde verkeersregels als voor een gewone fiets. U 
hoeft bijvoorbeeld geen rijbewijs te hebben. Op een elektrische fiets moet u ten alle tijden zelf meet-
rappen om vooruit te komen. De trapondersteuning stopt bij 25 kilometer per uur.

Regels voor een elektrische fiets.

•  Voor een elektrische fiets gelden dezelfde regels als voor een gewone fiets.
•  U heeft geen rijbewijs nodig.
•  U heeft geen wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA-verzekering) nodig voor de fiets.
•  De elektrische fiets heeft geen kenteken nodig.
•  Er geldt geen minimumleeftijd.
•  U moet op het verplichte fietspad of het fiets/bromfietspad rijden.
•  U hoeft geen helm te dragen.
Elektrische fiets herkennen
Een elektrische fiets heeft een aantal kenmerken.

•  De fiets heeft trapondersteuning tot 25 kilometer per uur.
•  U moet meetrappen om vooruit te komen.
•  De elektromotor van de fiets heeft een vermogen van maximaal 250 watt.
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Alle Astonic producten die niet voldoen aan de hierboven beschreven beschrijving vallen niet onder 
de noemer van elektrische fiets en het gebruik hiervan zonder passende keuring is alleen toegestaan 
op eigen terrein. Het gebruik van deze producten op openbare weg is ten strengste verboden. As-
tonic biedt u keur mogelijkheden bij het RDW aan passend bij alle producten met een hoger vermo-
gen dan 250 watt, als u als consument kiest een product aan te schaffen zonder passende keuring, 
verklaart u door aanschaffen van het product dat u het product enkel en alleen op eigen terrein gaat 
gebruiken. Het gebruik van producten op eigen terrein en alles daarbuiten geschied geheel op eigen 
risico en Astonic kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade aan personen, voer-
tuig of materiaal.




