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Inleiding:
in deze brief vind je de algemene voorwaarde van Car Tuning Zeeland (CTZ). In deze algemene
voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u
aanbieden. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken i.o.m. de eigenaar van CTZ.
het is dus niet toegestaan om tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website voor derde
doeleinde te gebruiken. Alle informatie/foto’s blijven eigendom van Car Tuning Zeeland.

Website:
Car Tuning Zeeland streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks de inspanningen
van onze mensen voorkomen dat de informatie op deze website onvolledig en of onjuist zijn,
hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijkheid. De informatie en/of producten op deze website
worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op afwijking. Wij behouden
ons het recht voor om deze materialen te wijzigen of verwijderen zonder enige voorafgaande
mededeling. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten,
vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Car Tuning Zeeland te
mogen claimen of aansprakelijk te kunnen stellen.

Intellectueel eigendom:
Als je lid van CTZ bent krijg je met beelden, foto’s, video’s, teksten, producten, diensten of andere
materialen te maken. Deze zijn allen intellectueel eigendom van CTZ. Niets van deze, vanuit CTZ,
aangeboden zaken mag op eigen wijze worden aangepast, gekopieerd, nagemaakt,
openbaargemaakt, verspreid, doorgestuurd, hergebruikt, geüpload of actief worden opgeslagen,
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van CTZ. Deze toestemming kan wel of niet
worden gegeven.

Clubeigendom:
Bij verlaten van de club krijgt u 25% retour van de kleding en van andere producten 50%. Het geld
wat u retour dient te krijgen bij het verlaten van de club dient onder bepaalde voorwaarde retour te
komen. Hierbij is het van belang dat de producten herbruikbaar zijn, CTZ beslist wat herbruikbaar is,
kleding dient gewassen ingeleverd te worden. Wanneer deze producten zijn ingeleverd en
goedgekeurd zijn krijgt u het geld terug op uw rekening gestort, mochten er mankementen aan de
producten zijn vervalt de 50% retour regeling! Stickers vallen buiten de retour/vergoedingsregeling.
Bij slijtage kunt u dat bij het bestuur aangeven, bij beschadigde stickers zijn er ook reparatie setjes
(bij bestuur aanwezig) om de sticker te herstellen. Stickers plakken is geheel op eigen risico!

Financiën:
Mocht u het financieel niet rondkrijgen is een betalingsregeling met één van de bestuursleden
mogelijk, hiervoor dient een betalingsregeling getekend te worden. Wijzigingen: Mochten deze
algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van
www.cartuningzeeland.nl op deze pagina.

Wat verwacht Car Tuning Zeeland van zijn leden:
- Minimale afname van 1 kentekenplaat & 1 kleine sticker
https://www.cartuningzeeland.nl/inloggen-leden/webshop
- 2 (eigen) meetings aanwezig te zijn
- Leden kunnen/mogen altijd met ideeën komen voor een meeting of andere suggesties

Wat kunnen de leden van CTZ verwachten:
- Trouw, gezellig, respectvol
- Minimaal 3 eigen meetings per seizoen
- Snelle afhandeling (max 3 weken) van aanvragen/suggesties/aankopen

