
Algemene Voorwaarden - Whoonext

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die producten aan Klant aanbiedt;
2. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een

overeenkomst op afstand aangaat met de Aanbieder;
3. Ondernemer: de vennootschap onder firma Whoonext gevestigd aan de Antonides van der

Goesstraat 15 (2026 TH) te Haarlem, info@whoonext.com, gebruiker van deze algemene
voorwaarden en ontwikkelaar van het Platform;

4. Platform: website, applicatie dan wel een ander middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten
van een overeenkomst, zonder dat Klant en Aanbieder gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn
samengekomen.

5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Ondernemer.

Artikel 2 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Aanbieder en op elke tot

stand gekomen overeenkomst en bestelling(en) tussen Aanbieder en Klant.
2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of

gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor
het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen
worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze
voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

3. Ondernemer heeft een Platform ontwikkeld waar vraag en aanbod elkaar vinden door middel van
het mogelijk maken van een virtuele wachtrij. Ondernemer faciliteert slechts een methode
waarmee een fysieke wachtrij kan worden voorkomen, het totstandkomen van een overeenkomst
blijft de verantwoordelijkheid van partijen en Ondernemer zal nimmer zelf deelnemen aan een
overeenkomst gesloten als gevolg van het gebruik van het Platform.

4. Het is partijen niet toegestaan het Platform op een andere wijze te gebruiken dan voorgeschreven
door Ondernemer. Ondernemer heeft dan ook te allen tijde het recht aanbiedingen, Aanbieders,
Klanten, gebruikers en/of andere bezoeker van haar platform te weren.

Artikel 3 - Conformiteit, Garantie en Aansprakelijkheid
1. Ondernemer faciliteert slechts de wachtrij voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst en

kan derhalve geenszins aansprakelijk zijn voor de correcte opvolging en werking van de wachtrij.
Noch heeft Ondernemer invloed op de samenloop tussen een fysieke en virtuele wachtrij. De
uitvoer en werking van de wachtrij is en blijft voor rekening van de Aanbieder.

2. Ondernemer is op geen enkele wijze betrokken bij de productie, aan- of verkoop, op- of overslag,
bereiding, verwerking, verpakking of levering van de producten. Ondernemer is dan ook niet
aansprakelijk voor de producten die door Aanbieder worden aangeboden. Een door de Aanbieder,
fabrikant of importeur verstrekte garantie kan nimmer gelden jegens Ondernemers, hiervoor dient
Klant zich te melden tot diegene die de garantie heeft afgegeven.

3. Ondernemer is te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten
voor elke (individuele) toepassing door de Klant, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van
het gebruik of de toepassing van de producten.

Artikel 4 - Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de Aanbieder en de Klant waarop deze algemene voorwaarden

betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.


