
Algemene voorwaarden

Bij gebruik van de website Postvergelijk.info gelden voor de gebruiker de volgende bepalingen: 
Hieronder wordt met Postvergelijk het bedrijf Postvergelijk.info bedoeld.

1. Alle informatie op deze website is beschermd door Auteurswet en/of Databankenwet, tenzij 
wettelijk anders bepaald. Het op enige wijze kopiëren en/of opnieuw publiceren van informatie 
en diensten die via deze website worden verschaft is zonder voorafgaande uitdrukkelijke toe-
stemming van Postvergelijk niet toegestaan.
2. Deze website gaat vertrouwelijk om met door gebruiker verstrekte gegevens. Gegevens die 
gebruiker in het kader van een Postvergelijk opgeeft worden alleen door Postvergelijk gebruikt 
en nooit doorgespeeld zonder uitdrukkelijke toestemming van Afnemer.
3. De Postvergelijk diensten die via deze website worden verschaft zullen voor eventuele fouten 
of onvolledigheden daarin of voor het gebruik dat gebruiker daarvan maakt of voor de (niet-) 
bereikbaarheid daarvan op geen enkele wijze aansprakelijk zijn. Postvergelijk brengt een advies 
uit die het beste past bij de door de afnemer opgegeven informatie. Afnemer moet ter aller tijde 
zelf het advies en tarief bij betreffend postbedrijf opvragen en vastleggen op zijn eigen naam. 
Het geadviseerde postbedrijf kan aanvullende voorwaardes vragen waar Postvergelijk niet voor 
aansprakelijk is.
4. De totale aansprakelijkheid van Postvergelijk wegens tekortkoming in de levering van enige 
prestatie is te allen tijde beperkt tot vergoeding van de prijs die is bedongen voor het vergelij-
kingsadvies. Vervolgschade is uitgesloten.
5. De overeenkomst tussen Postvergelijk en klant komt tot stand door het plaatsen of doen van 
een schriftelijke bestelling per e-mail bij Postvergelijk. Afnemer aanvaardt door zijn schriftelijke 
inschrijving dan wel opdracht deze algemene voorwaarden.
6. Tussen partijen geldt de inhoud van de opdracht van Afnemer zoals deze door Postvergelijk 
is ontvangen, als juist. Invoerfouten en niet volledige gegeven informatie bij het verstrekken van 
de bestelling of opdracht komen voor rekening en risico van Afnemer.
7. De verrichting van werkzaamheden geschiedt tegen de op het moment van de totstandko-
ming van de overeenkomst door Postvergelijk gehanteerde prijzen en tarieven zoals vermeld op 
opdracht formulier.
8. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk met Afnemer overeengekomen zijn alle door Postverge-
lijk gehanteerde prijzen en tarieven exclusief omzetbelasting.
9. Facturering geschiedt door Postvergelijk gelijktijdig met het uitgebrachte advies tenzij uitdruk-
kelijk anders met Afnemer is overeengekomen.
10. Betaling door Afnemer dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum op een 
door Postvergelijk aangewezen bankrekening, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeenge-
komen.
11. Postvergelijk heeft het recht om bij een uitgebreid advies vooruitbetaling dan wel zekerheid 
voor de betaling van Afnemer te verlangen. Dit zal in onderling overleg gebeuren en schriftelijk 
worden vastgesteld.
12. De betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is Afnemer dan ook zonder 
ingebrekestelling in verzuim en is Postvergelijk gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur 
de wettelijke rente in rekening te brengen.



13. Indien Afnemer niet of niet tijdig betaalt, is Afnemer aan Postvergelijk naast de bedoelde 
rente tevens buitengerechtelijke kosten verschuldigd, welke zullen worden berekend om de wer-
kelijke gemaakte kosten, waaronder eventuele gerechtelijke kosten, aan Afnemer in rekening te 
brengen, indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan.
14. Postadvies zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van de bestelling/opdracht van Afnemer de 
diensten leveren respectievelijk met de verrichting van werkzaamheden aanvangen. Postverge-
lijk brengt binnen 7 dagen een advies uit voor de afnemer.
15. Alle door Postvergelijk gehanteerde leveringstermijnen zijn streeftermijnen en derhalve geen 
fatale termijnen.
16. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst 
die Postvergelijk of Afnemer niet kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan de 
schuld van Postvergelijk of Afnemer, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer 
geldende opvattingen voor rekening van Postvergelijk of Afnemer komt.
17. In geval van tijdelijke overmacht, waaronder begrepen de situatie dat een door Afnemer 
besteld vergelijk nog niet kan worden uitgebracht, is Postvergelijk gerechtigd de beoogde leve-
ringstermijn te verlengen met de tijd, gedurende welke de tijdelijke overmacht voortduurt.
18. Tenzij anders is overeengekomen, dient Afnemer klachten over de verrichte werkzaam-
heden binnen tien werkdagen na levering dit schriftelijk en met duidelijke omschrijving van de 
klachten aan Postvergelijk mee te delen. Bij gebreke van een dergelijke mededeling vervalt elke 
aanspraak jegens Postvergelijk ter zake van gebreken in de verrichte werkzaamheden.
19. Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door Postvergelijk geleverde diensten de 
uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de afwezigheid van eventuele fouten of onvolledigheden 
daarin niet worden ingestaan.
20. Postvergelijk zal voor eventuele fouten of onvolledigheden of voor het gebruik door Afnemer 
van bedoelde diensten op geen enkele wijze aansprakelijk zijn. Want Postvergelijk krijgt zijn 
informatie ook van derden.
21. De aanwezigheid van een gebrek geeft Afnemer nimmer recht tot opschorting of verreke-
ning van zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot verrichte werkzaamheden.
22. De totale aansprakelijkheid van Postvergelijk wegens toerekenbare tekortkoming in de ver-
plichting tot levering van enige prestatie is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maxi-
maal een bedrag gelijk aan de voor die prestatie bedongen prijs (excl. omzetbelasting).
23. Aansprakelijkheid van Postvergelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolg-
schade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere 
schade is uitgesloten.
24. Postvergelijk is voorts niet aansprakelijk voor door Afnemer dan wel enige derde geleden 
schade, van welke aard en door welke oorzaak dan ook ontstaan, die het gevolg is van onjuist 
en/of ondeskundig gebruik door Afnemer of enige derde van door Postvergelijk geleverde ad-
vies. Bij betreffend postbedrijf moet ter aller tijde zelf de tarieven nog worden opgevraagd en/of 
geactiveerd en/of vastgelegd.


