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Artikel 1 Definities 

1.1. Onderstaande definities zijn een aanvulling op de definities uit artikel 1.1 van de Al-
gemene Voorwaarden. In deze Leaflet wordt verstaan onder: 
 
Klantidentificatie: een (combinatie van) klantnaam, klantnummer of 

andere vormen van identificatie, waaronder een 
wachtwoord of andere code;   

Supplies Kantoorartikelen en Projectmeubilair, hetgeen wordt 
aangeboden op pcinederland.nl en Webshop; 

Webshop: De webwinkel https://webshop.pci.nl/ en eventuele 
alle toekomstige webwinkels van PCI. 

Website: de door PCI geëxploiteerde website(s) en Webshop. 
 

Artikel 2 Toepasselijkheid 
 
2.1. Deze Leaflet geldt ter aanvulling op de Algemene Voorwaarden en bevat specifieke 

bepalingen met betrekking tot verhuur, verkoop van Supplies en hetgeen 
aangeboden op de Webshop.  

2.2. Indien een bepaling uit deze Leaflet in strijd is met een bepaling uit de Algemene 
Voorwaarden, dan is de bepaling uit de Algemene Voorwaarden leidend. 

2.3. De Leaflet en  Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Supplies of 
Webshop Overeenkomsten waarbij PCI betrokken is, eenmaal van toepassing 
verklaart houdt in dat zij ook op alle toekomstige Supplies en Webshop 
Overeenkomsten van toepassing zijn.   

2.4. Indien enige bepaling van deze Leaflet nietig is of wordt vernietigd, blijven de overige 
bepalingen van deze Leaflet volledig van toepassing en verbinden Partijen zich om 
de nietige en/of vernietigde bepalingen te vervangen door bepalingen die wel 
verbindend zijn en zo min mogelijk afwijken gelet op het doel en de strekking van de 
Leaflet. 

2.5. Onderhavige voorwaarden zijn niettegenstaande de toepasselijkheid van de 
algemene (leverings)voorwaarden of gebruiksvoorwaarden van leverancier. 

Artikel 3 Aanbod en aanvaarding 

3.1. Al dan niet in catalogi of de Website getoonde of verstrekte monsters of modellen 
gelden slechts ter aanduiding, zonder dat het Product daaraan hoeft te 
beantwoorden.  

3.2. PCI is niet gehouden tot nalevering van eenmaal geleverde Producten, indien deze 
Producten uit de productie of het verkoopprogramma van PCI zijn genomen.  

3.3. PCI heeft te allen tijde het recht om een bestelling vooraf te verifiëren of deze zonder 
opgave van redenen te weigeren, hetgeen de Klant door PCI zo spoedig mogelijk zal 
worden meegedeeld.   

WEBSHOP (ELECTRONIC COMMERCE) 

Artikel 4 Aanbiedingen 

4.1 Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, 
kleuren enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen 
geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.  

4.2 Door PCI verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen 
onderhevig en gelden niet als offerte.  

4.3 PCI behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te 
weigeren, betaling vooraf te verlangen of zekerheidsstelling te verlangen.  

Artikel 5 Opdracht 

5.1 De Klant is ten opzichte van PCI volledig verantwoordelijkheid voor de juistheid van 
de gegevens vermeld in de opdracht. Gedane opdracht bindt de Klant.  

5.2 PCI biedt de klant de mogelijkheid om opdrachten telefonisch te plaatsen, per fax of 
elektronisch. Telefonische opdrachten dienen steeds onmiddellijk Schriftelijk te 
worden bevestigd. Bij gebreke van een Schriftelijke bevestiging, is PCI gerechtigd te 
vertrouwen op hetgeen telefonisch is gemeld en draagt de Klant alle 
verantwoordelijkheid ter zake. PCI behoudt zich ter zake alle rechten voor.  

5.3 Bij het plaatsen van een opdracht bij PCI dient de Klant zichzelf te identificeren en 
wordt de Klant door PCI geïdentificeerd, door het gebruik van een identificatie die 
door PCI aan de Klant wordt verstrekt en die kan bestaan uit een combinatie van 
klantnaam, klantnummer en andere vormen van identificatie, waaronder een 
wachtwoord of andere code (Klantidentificatie). Een opdracht die elektronisch wordt 
geplaatst en waarin de Klantidentificatie van de Klant genoemd of gebruikt wordt, 
heeft dezelfde bindende waarde als een door de Klant ondertekende inkooporder. 
PCI kan de veiligheid van het internet en de mogelijkheid van onderschepping of 
verstoring van gegevens die door de Klant zijn overgezonden met gebruik van de 
juiste Klantidentificatie echter niet garanderen en kan hiervoor door de Klant op geen 
enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. PCI is gerechtigd om er volledig op te 
vertrouwen dat de gegevens met betrekking tot de opdracht, voor wat betreft de 

inhoud en de vorm, die zij van de Klant ontvangt, de correcte gegevens zijn.  
5.4 De Klant is volledig en alleen verantwoordelijk voor het gebruik en de geheimhouding 

van de hem door PCI toegekende Klantidentificatie.  
5.5 In geval van verlies of misbruik van de Klantidentificatie ten gevolge waarvan PCI 

schade lijdt, dient de Klant PCI hiervoor schadeloos te stellen. De Klant dient 
zodanige veiligheidsmaatregelen en procedures te voorzien ten einde te garanderen 
dat de hem toegekende Klantidentificatie uitsluitend door bevoegd personeel en voor 
geautoriseerde doeleinden gebruikt wordt. In het bijzonder dient de Klant bij verlies, 
bij misbruik of bij poging tot misbruik van de Klantidentificatie, PCI onmiddellijk nadat 
de Klant daarvan kennis heeft of had moeten hebben op de hoogte te brengen en 
alle nodige maatregelen te nemen ten einde de gevolgen hiervan tot het uiterste te 
beperken.  

Artikel 6 Garantie  

6.1 De garantie met betrekking tot de door PCI geleverde Producten beperkt zich, zowel 
voor wat betreft de inhoud als de duur ervan, tot de door de fabrikant toegekende 
garantie.  

6.2 Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming 
corresponderend gebruik van de geleverde Product.  

 


