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Algemene voorwaarden 
 
Algemene voorwaarden voor gebruik van de website en diensten van De Streekpoelier. De 
Streekpoelier is onderdeel van de Deurnese- Poeliers en Wildhandel B.V. 
 
 
 
Art. 1 Toepasselijkheid en definities 
 
1.1  Op alle door ons gedane aanbiedingen, alle met ons gesloten overeenkomsten tot levering 

van wild en gevogelte en/of aanverwante producten en alle andere verbintenissen met 
ons, zijn uitsluitend onderstaande algemene voorwaarden van toepassing.  

 
1.2  Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen 

worden en gelden pas na uitdrukkelijke bevestiging daarvan door ons. 
 
1.3  Onder koper wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: iedere rechtspersoon of 

natuurlijk persoon die met ons een verbintenis is aangegaan dan wel van ons een aanbod 
daartoe heeft ontvangen en behalve deze ook diens vertegenwoordiger(s), 
gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n) onder algemene of bijzondere titel.  

 
Art. 2 Informatie op www.destreekpoelier.nl 
 
2.1 Het gebruik van de informatie op deze website is gratis, zolang u deze informatie niet 

kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op 
de website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. 
 
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Streekpoelier is het niet toegestaan 
tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel 
eigendom berust bij De Streekpolier. 
 
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig 
mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en 
herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om te 
mogen claimen.  

 
2.2 De Streekpoelier streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze 

inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, 
dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. 
 

2.3 Tenzij anders vermeld, zijn de door ons opgegeven prijzen: 
i gebaseerd op zelf door klant afhalen op een markt naar keuze 
i inclusief B.T.W. 
i vermeld in Euro’s 

 
2.4 De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm 

van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze 
materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande 
mededeling. De Streekpoelier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die 
op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. 

 
2.4 Bestellingen dienen uiterlijk donderdags voor 23.30 uur voor de daarop volgende week aan 

ons te worden doorgegeven.  
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Art. 3 Behandeling persoonsgegevens 
 

Uw gegevens worden enkel gebruikt voor afhandelen van uw bestelling. De Streekpoelier 
verbindt zich er toe de verzamelde data in geen geval te verkopen, door te geven of te 
verhuren aan derden met het oog op commerciële doeleinden. 
Uitzondering op bovenstaande zijn verzoeken van de Rijksoverheid, bijvoorbeeld in het 
geval van een politieonderzoek 

 
Art. 4 Betaling 
 
4.1  Tenzij anders overeengekomen of door ons vermeld, dient het bestelde bij afhalen direct 

betaald te worden. 
  

Art. 5 Levering, risico-overgang, transport 
 
5.1  Als u bij De Streekpoelier bestelt, geven we uw bestelling door aan de markt van uw  
  keuze. Mocht het zo zijn dat ons duidelijk wordt dat er om één of andere reden niet kan  
  worden geleverd, zullen wij u hier direct van op de hoogte stellen 
 
5.3 De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, door ons als goed 

huisvader/koopman bepaald. 
 
Art. 6 Reclames, inspectie, garantie 
 
6.1 Wij staan ervoor in dat zaken voldoen aan de daaraan gestelde wettelijke 

eisen/goedkeuringsvoorschriften zoals deze gelden in Nederland c.q. de Europese Unie.  
 
6.2 Eventuele tekorten of zichtbare beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking, 

welke bij aflevering aanwezig zijn, dient koper onverwijld rechtstreeks te melden. 
 
6.4 De reclames over de kwaliteit van het geleverde worden door ons slechts in behandeling 

genomen, indien zij ons binnen 36 uur na de aflevering hebben bereikt, onder 
nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten. 

 
6.5 Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, zullen wij te onzer keuze hetzij de 

ondeugdelijke zaken vervangen, hetzij koper een creditnota doen toekomen voor de 
ondeugdelijke zaken, zonder dat koper enig recht kan doen gelden op welke verdere 
schadevergoeding dan ook, alles echter pas nadat de betreffende zaken aan ons 
geretourneerd zijn. 

 
 

Art. 7 Aansprakelijkheid en exoneratie 
 
7.1 Behoudens op grond van bepalingen van dwingend recht zijn wij niet gehouden tot 

vergoeding van enige schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder 
bedrijfsschade, stilligschade, schade aan roerende of onroerende zaken danwel aan 
personen, zowel bij koper als bij derden, ongeacht of zulks het  beoogde dan wel zekere 
gevolg is van handelen of nalaten van onze onderschikten en de door ons bij de uitvoering 
van de overeenkomst ingeschakelde derden, danwel het gevolg is van een gebrek in een 
door ons geleverd product. 

 
7.2 Onze aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot het aan ons met betrekking tot de zich 

voordoende schade door de verzekering uitgekeerde bedrag. 
 
7.3 Koper vrijwaart ons geheel en onvoorwaardelijk tegen alle aanspraken, ongeacht de aard 

en de omvang daarvan, welke derden jegens ons geldend (trachten te) maken. 
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Art.8 Overmacht 
 
8.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis 

verhinderen, en die niet aan ons zijn toe te rekenen.  
 
8.2  Wij hebben ook het recht om ons op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die 

(verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat wij onze verbintenis hadden moeten 
nakomen. 

 
8.3 Tijdens overmacht worden onze leverings- en andere verplichtingen opgeschort. Indien de 

periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door ons niet mogelijk is 
langer duurt dan twee maanden zijn wij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder 
dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 

 
Art. 9 Toepasselijk recht 
 

Op alle door ons gedane aanbiedingen, alle met ons gesloten overeenkomsten en andere 
met ons aangegane verbintenissen, alsmede de uitvoering daarvan, is uitsluitend het 
Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. 

 
Art. 12 Geschillen 
 

Alle geschillen, waarbij inbegrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig 
beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding of 
verbintenis waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, of betreffende de voorwaarden 
zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen, voor zover de wettelijke bepalingen zulks toelaten 
worden, met uitsluiting van enige andere rechterlijke instantie, door de Nederlandse 
rechter beslist. Ingeval de Rechtbank relatief bevoegd is, zijn wij bevoegd een geschil 
aanhangig te maken van de Rechtbank in het rechtsgebied waar wij zijn gevestigd dan wel 
kantoor houden. 

 
 


