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Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Glascrew en een
Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Afwijkende voorwaarden zijn
slechts geldig indien en voor zover de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk schriftelijk door Glascrew is bevestigd.
Artikel 1
Praktische zaken
1 Glascrew stelt inslijpformulieren beschikbaar, deze dienen altijd gebruikt te worden en volledig ingevuld te worden.
2. Voor het verzenden van de glasbrillen dienen de speciale cassettes gebruikt te worden. Voor grote zonnebrillen en glasbrillen
die niet in de deze cassettes passen, is een dikkere cassette beschikbaar, welke gebruikt dient te worden.
3. De ter beschikking gestelde cassettes en de sleutels zijn en blijven eigendom van Glascrew. Voor deze cassettes en sleutels
betaalt de betreffende opticien een borg van € 10 (tien euro) per item. De borg wordt uiterlijk tot twee jaar na verstrekking weer
terugbetaald, dan wel verrekend, zodra de cassette of de sleutel aan Glascrew wordt overhandigd. Na twee jaar komt de
betaalde borg te vervallen. Glascrew zal door schade ontstane onbruikbare exemplaren kosteloos vervangen voor een nieuw
exemplaar.
4. Glascrew is aangesloten op het Distroptiek netwerk, zodat de cassettes worden verstuurd via de distroptiekkast.
Artikel 2
Betalingen en prijzen
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Glascrew aangegeven wijze.
2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in
verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk
geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de
Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Glascrew verschuldigde. Bezwaren tegen de
hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
4. Alle offertes en aanbiedingen van Glascrew zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
5. De prijzen zijn gebaseerd op aanlevering van ongeslepen glazen. Indien de glazen zijn voorgeslepen, zal een ander tarief
gelden.
Artikel 3
Termijnen
1. Nadat Glascrew de bril en glazen ontvangen heeft, bedraagt de gemiddelde doorlooptijd vijf werkdagen.
2. Indien Opdrachtgever op dezelfde dag of binnen een dag de bril gereed en retour wenst, dan dient Opdrachtgever dit
uitdrukkelijk aan te geven en zullen daarvoor extra kosten in rekening worden gebracht.
Artikel 4
Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van Glascrew is beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Glascrew is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Glascrew is uitgegaan van door of namens
de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3. De aansprakelijkheid van Glascrew is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in
voorkomend geval. Glascrew is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
4. Glascrew is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd
wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in
het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
5. Glascrew vergoedt alleen breuk van kunststof glazen van 1.6 of 1.67 materiaal. Alle overige glazen, zoals alle mineraal
glazen en kunststofglazen van 1.5 en 1.74 materiaal, zijn voor risico van de Opdrachtgever.
6. Glascrew vergoedt voornoemde glazen van hetzelfde fabrikaat. Herbestellingen geschieden altijd via de Opdrachtgever. Het
factuurbedrag minus de bonus (gesteld op 25%) wordt vergoed door Glascrew.
7. Creditering van voornoemde glazen geschiedt alleen bij een factuurbedrag hoger dan € 250 per maand.
Artikel 5
Toepasselijk recht en wijzigingen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Glascrew partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De rechter in de vestigingsplaats van Glascrew is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet
dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Glascrew het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde
rechter.
3. Glascrew is bevoegd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Glascrew zal de gewijzigde voorwaarden aan de
Opdrachtgever doen toekomen.

