VEKROOPSVOORWAARDEN
1. Producten
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10. Aansprakelijkheid

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toe-

de Website uitgelegd. De Klant beschikt over de mo-
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passing op alle aankopen van Fastlane Karting pro-

gelijkheid zijn bestelling na te kijken en te corrigeren

genschappen hebben die werden vermeld op de Web-

ducten.

alvorens tot betaling over te gaan. De Klant zal tijdens

site. Bij de aankoop van Producten wordt de beschik-

de aankoop de mogelijkheid hebben kennis te nemen

baarheid van plaatsen voor de door de Klant gekozen

2. Website

van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden. De aan-

sessie in real time weergegeven op de Website. Fast-

“Website” slaat op de website fastlanekarting.be en

koop van Producten houdt aanvaarding in van deze

lane Karting garandeert niet dat de sessie gedurende

de websites die deel uitmaken van deze website,

voorwaarden.

een bepaalde termijn ongewijzigd blijft. Slechts in geval van technische storingen op de Website die ertoe

waaronder ook de website van het online ticketing
7. De betaling

leiden dat de Klant de aangekochte Producten niet

De Producten kunnen betaald worden door middel

ontvangt op het aangegeven e-mailadres zal Fastla-

3. Fastlane Karting

van de online betaalmethoden die op de Website ter
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aankoop aan Fastlane Karting. Alle aankopen zijn on-

aangekochte Producten. De Klant is zelf aansprake-
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middellijk betaalbaar. Fastlane Karting behoudt zich

lijk voor vergissingen in het aankoopproces, zoals het

het recht voor bestellingen te weigeren of te annule-

opgeven van een verkeerd e-mailadres, het aandui-

ren bij aanwijzingen van fraude.

den van een verkeerde hoeveelheid Producten of ei-

platform van Apex Timing.

4. Klant.

genschappen van de Producten. De Klant is eveneens

“Klant” is elke persoon of onderneming die voor

zelf aansprakelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt

niet-beroepsmatige doeleinden Producten aankoopt
via de Website. Door het verkoopproces te doorlopen

8. Levering

en de bestelling te plaatsen bevestigt de Klant dat hij

Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven op de Website,

van de Producten.

of zij over de nodige bekwaamheid beschikt om deze

gebeurt de levering van de Producten steeds op elek-

11. Wijziging van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden

overeenkomst aan te gaan, of minstens over de toe-

tronische wijze, bijvoorbeeld door het toezenden van

Fastlane Karting behoudt het recht deze Algemene

lating beschikt van zijn of haar voogd.

een aankoop- en toegangsbewijs naar het emailadres

Verkoopsvoorwaarden op elk moment, zonder ver-

dat door de Klant werd opgegeven. De Klant is verant-

wittiging, te wijzigen, onder meer om deze aan te

5. Productinformatie

woordelijk voor het geldig karakter van het opgegeven

passen aan een gewijzigde dienstverlening of aan de

Fastlane Karting stelt op haar Website alle nodige

e-mailadres en hij dient zelf in te staan voor de wer-

wijzigingen in de wettelijke en reglementaire vereis-

informatie ter beschikking betreffende de Produc-

king en beveiliging van het emailprogramma dat hij

ten. De Klant kan de van toepassing zijnde Algemene

ten, zoals de op het moment van aankoop geldende

gebruikt voor de ontvangst van de Producten. Het ri-

Verkoopsvoorwaarden bij elke aankoop terugvinden

prijzen, sessie informatie bij de aankoop van de ses-

sico op verlies van Producten die langs elektronische
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sie(s). De prijzen die worden vermeld omvatten alle

weg worden verzonden gaat over op de Klant op het

kosten verbonden aan de aankoop, levering en het

moment van de aflevering van de e-mail bij de provi-

gebruik van de Producten, tenzij uitdrukkelijk anders

der van de Klant. De Klant wordt steeds een aankoop-

vermeld op de Website. Informatie betreffende het

bewijs per e-mail toegestuurd met een samenvatting

gebruik van Producten kan ook worden meegedeeld

van de belangrijkste gegevens van de aankoop. De

in het aankoop- en toegangsbewijs dat de Klant ont-

Klant dient zelf in te staan voor de bewaring van deze

vangt.

e-mail. Indien de Klant geen aankoopbevestiging
ontvangt, kan hij Fastlane Karting contacteren op het

6. Verkoopproces

e-mailadres vermeld in artikel 3 van deze voorwaar-

De Klant kan de Producten aankopen op de Website

den.

en dient de daar beschreven stappen te doorlopen,
zoals het aanduiden van de gewenste Producten

9. Herroepingsrecht

en de gewenste hoeveelheid, het doorlopen van de

Bij de aankoop van Producten en dus de reservatie

betaalprocedure en het invullen van de persoonlijke

van plaatsen voor een specifieke sessie of voor een

gegevens nodig voor onder meer ontvangst van het
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Algemene Verkoopsvoorwaarden aankoop- en toe-
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