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Artikel 1: Algemene bepalingen 
 
De e-commerce website van Albion, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te 
Moeskroenstraat 690, 8930 Menen, BTW BE 0877839904, RPR hierna 'Albion' biedt haar klanten 
de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. 
  
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die 
geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van 
een bestelling via de webwinkel van Albion moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk 
aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting 
van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, 
behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Albion aanvaard zijn. 
 
Artikel 2: Prijs 
 
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door 
de Klant te dragen taksen of belastingen.  
 
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart 
vermeld.  
 
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De 
bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn 
in de prijs. 
 
 
Artikel 3: Aanbod 
 
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie 
onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in 
het aanbod binden Albion niet. Albion is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden 
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informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Albion is in geen geval aansprakelijk 
ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. 
 
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. taal van de spelregels, kleur, beschikbaarheid, 
leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met 
onze klantendienst.  
Alle miniaturen in spellen en modelbouwdozen zijn nog niet geschilderd en dienen nog in mekaar 
gezet te worden.  
 
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of 
ingetrokken door Albion. Albion kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar 
zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder 
voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
 
Artikel 4.1: Online aankopen 
 
Om een product aan te kopen dient u het product eerst toe te voegen aan uw 
winkelmandje. Indien u de gewenste producten aan uw winkelmandje hebt toegevoegd, 
kan u uw contactgegevens en facturatiegegevens invoeren. Daarna dient u ons de nodige 
gegevens te bezorgen voor de betaling van de producten. Indien wij alle voorgaande 
gegevens hebben ontvangen, zult u een overzichtspagina krijgen. Als u deze aanvaardt, 
dan is uw aankoop definitief. De koopovereenkomst kan worden gesloten in de taal van 
de website waarin u koopt. 
Wij aanvaarden bestellingen via online transacties (secure server). Alle transacties met 
krediet- en debetkaarten zijn onderworpen aan validatiecontroles en de goedkeuring 
door de uitgever van de kaart. We aanvaarden Visa, MasterCard, Maestro, 
Bancontact/Mister Cash, KBC Online/CBC Online, ING Homepay, en Dexia Direct Net. 
Indien de uitgever van uw kaart weigert in te stemmen met uw betaling aan ons, kunnen 
wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-
levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de 
geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt. 
 
Let op: minderjarigen (onder 18 jaar) mogen niet tot de aankoop overgaan, tenzij ze 
toestemming hebben van ouders of voogd. 
 
Artikel 4.2: Reglementering inzake afstandsverkoop 

Conform de reglementering inzake afstandsverkoop hebt u het recht om binnen de 14 
kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag na de leveringsdatum, elke bestelling te 
annuleren die u via de website hebt geplaatst met het oog op terugbetaling, op 
voorwaarde dat de goederen ongebruikt zijn. Dit geldt niet voor bederfbare goederen, 
onverzegelde software of artikelen die volgens uw instructies werden gepersonaliseerd of 
gemaakt. 
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Om een artikel te annuleren, kunt u ons een e-mailbericht sturen op 
info@albiongames.be waarin u ons uw klantnummer en het nummer van de bestelling 
meedeelt. U dient op redelijke wijze zorg te dragen voor de artikelen en alle originele 
verpakkingen te bewaren, en u mag de artikelen niet gebruiken. De artikelen moeten 
worden geretourneerd binnen de 14 kalenderdagen nadat u ons uw annuleringsbericht 
hebt toegestuurd. Ze kunnen worden geretourneerd bij onze klantendienst (zie 
contactgegevens). Alle artikelen worden op uw kosten geretourneerd. Wanneer het gaat 
om beschadigde of onjuiste artikelen, dan betalen we de kosten terug bij ontvangst van 
de artikelen. Indien we de artikelen in ongebruikte staat en in hun originele verpakking 
met alle toebehoren ontvangen, ontvangt u de terugbetaling binnen de 30 dagen na uw 
annuleringsbericht. 
 
 
 
Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst 
 
Bestelde producten worden zo snel mogelijk geleverd overeenkomstig de gevraagde 
leveringswijze. Alle leveringskosten kunnen zonder voorafgaande mededeling worden 
gewijzigd. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat u uw bestelling binnen de 
geraamde leveringstermijn ontvangt. De maximale leveringstermijn bedraagt 30 dagen, te 
rekenen vanaf de dag na uw bestelling. Alle goederen worden geleverd onder 
voorbehoud van hun beschikbaarheid. Promoties lopen steeds gedurende de aangegeven 
periode of zolang de voorraad strekt. Indien we niet in staat zijn om uw goederen binnen 
de 30 dagen te leveren, brengen we u hiervan onmiddellijk op de hoogte en delen we u 
mee wat de verwachte leveringsdatum is. Als we niet in staat zijn om de goederen binnen 
de 30 dagen te leveren, kunt u de ongeleverde bestellingen / producten annuleren op 
eender welk ogenblik nadat u van de laattijdige levering op de hoogte bent gesteld. 
Indien de betaling al is gebeurd, ontvangt u de volledige terugbetaling van het 
betreffende artikel of de betreffende artikelen. Indien de door ons geleverde goederen 
tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op 
de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die u had besteld, 
dient u dit te melden en de artikelen naar ons terug te sturen binnen de 14 
kalenderdagen na hun ontvangst. Indien we een dergelijke kennisgeving niet ontvangen, 
wordt de klant geacht de artikelen te hebben aanvaard als zijnde bevredigend. We 
kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige 
levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze 
aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen 
waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen. 
Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België.  
 
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere 
tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan […]. 
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Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem 
aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.  
Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud 

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve 
eigendom van Albion.  

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Albion te wijzen, 
bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. 
 
Artikel 7: Artikelen retourneren en ruilen 

We willen dat u volledig tevreden bent over elke aankoop bij Albion en streven ernaar om 
u te allen tijde uitstekende kwaliteit, waar voor uw geld en een prima service aan te 
bieden. Indien u een artikel wenst terug te sturen om het te ruilen, of indien u hebt 
besloten om het niet te houden, gelieve dan de retournota in te vullen die u heeft 
ontvangen bij uw levering en deze binnen de 14 kalenderdagen naar ons terug te sturen, 
samen met de producten in hun originele verpakking en met het etiket. Wanneer dit 
aangewezen is, ruilen we het artikel (de artikelen) of betalen we de kostprijs terug. Alle 
goederen moeten in nieuwe en ongebruikte staat worden geretourneerd, samen met een 
kopie van uw originele leveringsbon. 
Indien u een artikel wenst te retourneren omdat het beschadigd is, gelieve dan de 
gegevens op de retournota in te vullen met een beschrijving van de beschadiging en 
binnen de 14 kalenderdagen samen met het artikel in zijn originele verpakking naar ons 
terug te sturen. Wanneer dit aangewezen is, ruilen we het artikel of betalen we de 
volledige kostprijs terug, inclusief alle gemaakte leveringskosten. De klant is 
verantwoordelijk voor de verzending van de goederen. 
 
Artikel 8: Garantie 
 
Op alle producten geldt een garantie tegen gebreken die het gevolg zijn van fabricage- of 
materiaalfouten. De garantie duurt 24 maanden, te rekenen vanaf de datum van de 
aanvankelijke factuur (tenzij anders vermeld). Gebreken die veroorzaakt worden door 
ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik, vallen niet onder de garantie. 
 
Indien je een product in beschadigde staat hebt ontvangen, breng ons hier dan even eerst 
van op de hoogte. Je kan ons contacteren via info@albiongames.be. We bekijken hoe we 
een oplossing kunnen bieden en zullen je vragen om het artikel retour te zenden. De 
retourkosten zullen in dit geval terugbetaald worden (volgens de standaard posttarieven). 
Het beschadigde product stuur je, samen met de retournota en een beschrijving van de 
beschadiging, voldoende gefrankeerd op naar ons retouradres. Voeg ook je 
rekeningnummer toe, zodat we de terugbetaling kunnen uitvoeren. 
Albion 
t.a.v. Manuel Van Hecke 
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Doorniksestraat 52 
8500 Kortrijk 
België 
Gelieve ook duidelijk aan te geven wat er mis is met het gekochte product, of aan te 
duiden waar er iets niet in orde is. Alle artikelen dienen ons in nette en ordelijke staat te 
worden teruggestuurd, zo kunnen wij u zo snel mogelijk helpen. 
 
Artikel 9: Klantendienst  
 
De klantendienst van Albion is bereikbaar op het telefoonnummer +32 56 32 43 07 via e-mail op 
info@albiongames.be of per post op het volgende adres Doorniksestraat 52, 8500 Kortrijk 
Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.  
 
Artikel 10: Sancties voor niet-betaling 
 
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Albion beschikt, is de Klant ingeval 
van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder 
aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is 
de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 
10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.  
 
Onverminderd het voorgaande behoudt Albion zich het recht voor de niet (volledig) betaalde 
artikelen terug te nemen. 
 
Artikel 11: Privacy 
 
De verantwoordelijke voor de verwerking, Albion, respecteert de Belgische wet van 8 december 
1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke 
gegevens. 
 
De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende 
doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, 
versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden 
 
U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. 
Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en 
ondertekende aanvraag aan Albion, Doorniksestraat 52, 8500 Kortrijk of via info@albiongame.be, 
gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook 
vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. 
 
In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het 
gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Albion, 
Doorniksestraat 52, 8500 Kortrijk of via info@albiongame.be 
 
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren 
of verkopen aan derden. 
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De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het 
gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Albion heeft dus geen 
toegang tot uw paswoord. 
  
Albion houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s 
van de internetsite in welke mate bezocht worden.  
 
Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op 
info@albiongames.be 
 
Artikel 12. Veiligheid 

We stellen alles in het werk om de veiligheid van de gebruikers van onze online 
besteldienst maximaal te beschermen. We maken gebruik van de SSL-technologie (secure 
socket layer) om uw gegevens tijdens alle verkooptransacties met ons te beveiligen. Alle 
informatie die u verstrekt, wordt volledig versleuteld, zodat derde partijen ze niet kunnen 
lezen. (Voor Netscape klikt u het ‘veiligheidsicoontje’ onderaan op de werkbalk aan en 
verifieert u of SSL2 en SSL3 aangevinkt staan. Voor Internet Explorer gaat u 
achtereenvolgens naar Beeld, Menu en Internetopties, en klikt u op 'Geavanceerd'. 
Controleer daar of SSL2 en SSL3 aangevinkt staan. Uw browser bevestigt dan dat u in een 
veilige omgeving werkt: er verschijnt een icoontje met een gesloten hangslot, of de 
afbeelding van een sleutel op de balk onderaan op uw scherm.) 
 
 
Artikel 13 Overmacht 

We zijn niet verantwoordelijk voor de niet-nakoming van onze verplichtingen indien dit 
het gevolg is van, of wordt veroorzaakt door arbeidsgeschillen of eender welke andere 
omstandigheden die redelijkerwijs buiten de controle van de onderneming vallen, zoals 
gevallen van overmacht, oproer en onlusten, overstroming, brand, staking, lock-out, 
problemen om vervoer te vinden en de uitvaardiging van wetten. Indien het wegens 
dergelijke omstandigheden voor de onderneming onmogelijk wordt om de bestelde 
artikelen binnen een redelijke tijdspanne geheel of gedeeltelijk te leveren, wordt de 
aansprakelijkheid van de klant beperkt tot de waarde van de reeds geleverde artikelen, 
vermeerderd met eender welke bijbehorende leveringskosten. 
 
Artikel 14: Aantasting geldigheid - niet-verzaking 
 
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op 
geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen 
aantasten.  
 
Het nalaten op gelijk welk moment door Albion om één van de in deze Voorwaarden opgesomde 
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rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een 
verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.  
 
Artikel 15: Wijziging voorwaarden  
 
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen 
wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Albion. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren 
onderhavige Voorwaarden.  
 
Artikel 16: Bewijs 
 
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen 
dienen.  
 
 
Artikel 17: Toepasselijk recht – Geschillen 
 
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal 
privaatrecht inzake toepasselijk recht.  
 
De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. 
De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/). 
 
 
 
 

 
 
 


