I. ALGEMENE VOORWAARDEN
§ 1 BASIC BEPALINGEN
(1) De volgende bepalingen en voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die u met ons als een aanbieder (Clemens
Wawrzyniak) sluit op de website freisteller24.eu. Tenzij anders overeengekomen, wordt het opnemen van een van uw eigen
door u gebruikte voorwaarden tegengesproken.
(2) Een consument in de zin van de volgende regels is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden
die noch aan zijn commerciële noch aan zijn onafhankelijke professionele activiteit zijn toe te schrijven. Een ondernemer is
elke natuurlijke of rechtspersoon of een wettelijk samenwerkingsverband dat, tijdens het aangaan van een juridische
transactie, zijn onafhankelijke professionele of commerciële activiteit uitoefent.

§ 2 REGISTRATIE ALS KLANT
Om onze diensten te boeken, moet u zich als klant registreren. Dit is gratis en leidt niet tot enige verplichtingen.
Als onderdeel van de registratie, zal een klantaccount worden ingesteld onder de door u gekozen gebruikersnaam en
wachtwoord. Na het indienen van de registratie ontvangt u een e-mail ter bevestiging van uw account om uw account te
ontgrendelen. Op verzoek worden de verzonden gegevens en de klantaccount onmiddellijk door ons verwijderd.

§ 3 SLUITEN VAN DE OVEREENKOMST
(1) Het onderwerp van het contract is het aanbieden van beeldverwerkingsdiensten (vrijstellingen).
(2) Reeds bij het instellen van de respectieve diensten op onze website, doen wij u een bindend aanbod om een contract af te
sluiten voor de voorwaarden gespecificeerd in het referentiekader.
(3) Het contract wordt als volgt afgesloten via het online winkelwagentje:
De diensten die voor de boeking zijn bedoeld, worden opgeslagen in het "winkelwagentje". Via de bijbehorende knop in de
navigatiebalk kunt u het "winkelmandje" oproepen en daar op elk moment wijzigingen aanbrengen.
Na het oproepen van de pagina "Doorgaan naar afrekenen" en het invoeren van de persoonlijke gegevens en de
betalingsvoorwaarden worden uiteindelijk alle bestelgegevens weergegeven op de pagina met de bestellingsoverzicht. Voor
zover u een Sofortzahl-systeem (bijv. PayPal, Stripe, GoUrl) als betalingsmethode gebruikt, wordt u ofwel a) in onze
onlineshop naar de pagina met de bestellingsoverzicht geleid. Na het bevestigen van alle details, bevestigt u de bestelling door

op de knop "Nu bestellen voor een vergoeding" te klikken. Na het besteloverzicht wordt u doorgestuurd naar de
betalingsprovider. Pas na ontvangst van uw betaling wordt de bestelling door ons als bevestigd beschouwd.
Als alternatief, bent u b) eerst doorgestuurd naar de website van de aanbieder van het instant-betalingssysteem. Als het
doorsturen naar het respectieve directe betalingssysteem plaatsvindt, maakt u daar de juiste selectie of invoer van uw
gegevens. Ten slotte wordt u teruggeleid naar onze online winkel op de pagina met het orderoverzicht. Voordat u de bestelling
verzendt, heeft u de mogelijkheid om alle informatie hier opnieuw te bekijken, te wijzigen (ook via de functie "terug" van de
internetbrowser) of de bestelling te annuleren.
Door de bestelling in te dienen via de knop "Nu bestellen voor een vergoeding" verklaart u juridisch bindend dat het aanbod is
aanvaard, waardoor het contract tot stand komt.
(4) De verwerking van de bestelling en de overdracht van alle informatie die nodig is in verband met het sluiten van de
overeenkomst wordt gedeeltelijk geautomatiseerd per e-mail. U moet er daarom voor zorgen dat het e-mailadres dat u ons
opgeeft correct is, dat de ontvangst van de e-mails technisch is gewaarborgd en in het bijzonder dat geen SPAM-filters dit
voorkomen.

§ 4 DIENSTVERLENING
(1) We zijn de individuele services verschuldigd die resulteren uit de respectievelijke servicebeschrijving. Deze worden naar
beste weten en naar ons beste inzicht gegeven in persoon of door derden.
(2) U verstrekt ons de beeldbestanden die nodig zijn voor het leveren van diensten via het online bestelsysteem via het
uploaden van gegevens. Onze specificaties voor bestandsinhoud en bestandsindelingen moeten in acht worden genomen.
(3) U gaat ermee akkoord geen gegevens te verstrekken die inbreuk maken op de rechten van derden (met name
auteursrechten, naamgevingsrechten, handelsmerkrechten) of in strijd zijn met bestaande wetgeving. U geeft ons
uitdrukkelijk vrij van alle claims van derden die in deze context worden aangevoerd. Dit betreft ook de kosten van de
wettelijke vertegenwoordiging die in deze context vereist is.
(4) Tenzij anders vermeld in de betreffende aanbieding, wordt de service binnen 48 uur na het tijdstip van uw
betalingsopdracht verstrekt. U kunt de bijgesneden afbeelding downloaden via een e-maillink.

§ 5 RETENTIE
Een recht van retentie kan alleen worden uitgeoefend als het betrekking heeft op vorderingen uit dezelfde contractuele relatie.

§ 6 JUISTE KEUZE
(1) Duits recht is van toepassing. Voor consumenten is deze rechtskeuze alleen van toepassing voor zover hierdoor de
bescherming door dwingende bepalingen van het recht van de staat van de gewone verblijfplaats van de consument (gunstig
beginsel) niet wordt geschrapt.
(2) De bepalingen van het VN-koopverdrag zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

II. INFORMATIE VOOR KLANTEN

1. IDENTITEIT VAN DE PROVIDER

Clemens Wawrzyniak, Im Tal 3, 57612 Helmeroth,
Duitsland
Telefonnummer: +49-2682-9645503
E-mail: support@freisteller24.eu
Alternatieve geschillenbeslechting:
De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke online geschillenbeslechting (OS-platform), beschikbaar
op https://ec.europa.eu/odr.

2. INFORMATIE OVER DE SLUITING VAN DE OVEREENKOMST
De technische stappen om het contract te sluiten, de sluiting van het contract zelf en de correctieopties worden gemaakt in
overeenstemming met de bepaling "Totstandkoming van het contract" in onze algemene voorwaarden (deel I).

3. CONTRACT TAAL, TEKST VERDRAG OPSLAG
3.1. Contract taal is Duits.
3.2. De volledige contracttekst wordt niet door ons opgeslagen. Voordat de bestelling via het online winkelwagentje wordt
verzonden, kunnen de contractgegevens worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen met behulp van de
afdrukfunctie van de browser. Zodra de bestelling door ons is ontvangen, worden de bestelgegevens, de wettelijk vereiste
informatie voor overeenkomsten op afstand en de algemene voorwaarden per e-mail naar u verzonden.

4. GEDRAGSCODES
We hebben ons onderworpen aan de kwaliteitseisen van de koperafdichting van de Händlerbund Management AG en, als
gevolg daarvan, de gedragscode voor gedragscode van Ecommerce Europe, beschikbaar op:
http://www.haendlerbund.de/images/content/kaeufersiegel/kaeufersiegel-qualitatskriterien.pdf en http:
//www.ecommercetrustmark.eu/the-code-of-conduct.

5. ESSENTIËLE FUNCTIES VAN DE SERVICE
De essentiële kenmerken van de dienst zijn te vinden in de betreffende aanbieding.

6. PRIJZEN EN BETALINGSVOORWAARDEN
6.1. De prijzen in de respectievelijke aanbiedingen vertegenwoordigen totale prijzen. Ze omvatten alle prijscomponenten
inclusief alle toepasselijke belastingen.
6.2. U hebt de volgende betalingsopties, tenzij anders aangegeven in het online bestelproces:
- Betaling via PayPal (ook creditcard)
- Betaling per creditcard via Stripe
- Betaling via Bitcoin via GoUrl.
6.3. De betalingsverzoeken van het contract zijn onmiddellijk betaalbaar.

7. JURIDISCHE GARANTIERECHTEN
Er zijn wettelijke garantierechten.
Deze AV en klantinformatie zijn gecreëerd door de advocaten gespecialiseerd in IT-wetgeving van de dealerorganisatie en
worden permanent gecontroleerd op naleving van de wet. De Händlerbund Management AG garandeert de rechtszekerheid van
de teksten en is aansprakelijk in geval van waarschuwingen. Verdere informatie is te vinden op: http://www.haendlerbund.de/
agb-service.
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