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TWEEDEHANDS VERKOOP 
  
DSL Geluids- & Lichtverhuur is een verhuurbedrijf. Vanuit de verhuur voorraad worden er producten 
tweedehands verkocht. De verkochte producten zijn na betaling op afspraak af te halen bij het magazijn van 
DSL Geluids- & Lichtverhuur in Schagen of worden indien overeengekomen verzonden. Verzending geniet niet 
onze voorkeur bij apparatuur i.v.m. eventuele transport schades. Bij afhalen heeft u de mogelijk om het 
product uitvoerig te testen. 
 
1. Producten 

a) Omdat het om tweedehands producten gaat, bestaat de voorraad vaak maar uit één of enkele 
producten. Als een product reeds verkocht is kan het zijn dat het niet, of pas veel later nog een keer 
wordt aangeboden. 

b) Wanneer er meerdere items zijn van een bepaald product of wanneer de voorraad voortdurend wordt 
aangevuld, wordt enkel één foto geplaatst en kan het geleverde product dus iets afwijken van de 
getoonde foto. Als de afwijking te groot is wordt hier melding van gemaakt of het product wordt apart 
aangeboden. 

c) Wij bieden producten aan in de staat zoals die op dat moment zijn. Alle producten zijn in goede staat, 
netjes, compleet en werkend. Als dit niet het geval is wordt dit in de productomschrijving aangegeven. 

d) Alle apparatuur wordt getest op werking en gebreken voordat ze aangeboden worden. 
e) Electrische apparatuur wordt, wanneer van toepassing, exclusief batterijen aangeboden. 
f) Indien u zelf de werking van de apparatuur wilt testen in ons magazijn kunt u hiervoor een afspraak 

maken. 
 
2. Prijzen 

Indien niet anders aangegeven, zijn de genoemde prijzen per stuk exclusief BTW en eventuele 
verzendkosten. 

 
3. Betaling 

Tweedehands verkoop geschied ten aller tijden tegen betaling vooraf. 
Dat kan zijn: 
- Contant bij afhaal 
- I-DEAL factuur 
Wanneer een I-DEAL betaling niet binnen 3 werkdagen word voldaan wordt de bestelling geannuleerd 
en worden de producten opnieuw aangeboden op de tweedehands markt. 

 
4. Verzending 

a) Pakketten worden verzekerd via DHL verstuurd. 
b) Brievenbuspost wordt via PostNL verstuurd. 
c) Verzendkosten worden altijd doorgerekend en komen dus bovenop de verkoopprijs. 
d) Vanaf het moment dat de bestelling is afgeleverd bij het afgiftepunt van DHL of PostNL is de 

verantwoordelijkheid voor de ontvanger. 
e) Indien u uw bestelling NIET verzekerd wilt versturen kunt u dit schriftelijk tijdens uw bestelling 

aangeven. 
 
5. Retourneren 

a) Indien het ontvangen product niet voldoet aan de omschrijving of niet werkt, zonder we daar melding 
van hebben gemaakt, dient u ons dit binnen 48 uur na ontvangst te laten weten.  
We proberen dan altijd een goede oplossing te vinden in de vorm van teruggave van het 
aankoopbedrag of een vervangend product. 

b) De eventuele verzendkosten van het retourneren zijn voor rekening van de klant. 
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