Wettelijke vermeldingen
Smart Management Services ("SMS") is een SPRL geregistreerd onder het
ondernemingsnummer BE0478467445. Het hoofdkantoor is gevestigd aan de Rue
des Monts 68 te 1390 Grez-Doiceau in België en heeft een tweede vestiging in Lieu Dit Mouret, 46100 Lissac
et Mouret in Frankrijk. SMS exploiteert het merk "Ombre Sauvage". Rudi Vanderlinden is de manager van
SMS.
Het bedrijf kan per gewone post worden gecontacteerd op bovenstaand adres, telefonisch op 0032 (0) 475
271 477 of 0033 (0) 678 009 530 of per e-mail: info@ombre-sauvage.com.
SMS gebruikt het WIX-platform voor de bouw van zijn website en zijn online winkel. De volledige inhoud
van de site www.ombre-sauvage.com is het exclusieve eigendom van SMS.
Elke reproductie, gebruik of exploitatie van de inhoud van de site is strikt verboden zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming. SMS heeft van zijn leveranciers en partners het recht verkregen om hun
logo's te gebruiken als onderdeel van hun partnerschap. Geen gebruik van deze documenten kan worden
gemaakt zonder de toestemming van SMS en relevante partners.
Het ontwerp, het design en de hosting van de site worden bewerkstelligd via het platform www.WIX.com

Algemene verkoopcondities
A. Algemeen - toepassingsgebied
Deze Algemene Verkoopvoorwaarden, hierna "AVV" genoemd, zijn van toepassing op alle contractuele
relaties tussen de sprl Smart Management Services, hierna "SMS" genoemd en zijn klanten, en is bedoeld
om de rechten en plichten van de partijen te definiëren in verband met de on- en offline verkoop van
producten.

B. Inhoud van online aanbiedingen
1. Alle SMS aanbiedingen zijn niet-bindend en indicatief.
2. Het sluiten van het contract vindt alleen plaats voor zover SMS de bestelling per e-mail bevestigt.
Tenzij anders vermeld, behoudt SMS zich het recht voor om een bestelling te weigeren of bepaalde
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voorwaarden te stellen bij levering. Als de online geplaatste bestelling niet wordt ontvangen door SMS,
met name om technische redenen, kan het contract niet als gesloten worden beschouwd.

C. Toestand en kenmerken van de producten
1. SMS garandeert de kwaliteit van zijn producten gedurende één jaar.
2. Betreffende de silhouetten van het gamma "Poëzie": De voorgestelde decoraties zijn gesneden in
platen van Corten staal van 3 of 4 mm dik. Cortenstaal is een koolstofarm staal met lage
legering, inclusief koper. Het heeft een verhoogde weerstand tegen corrosie. Het is een duurzaam
materiaal dat geen onderhoud vereist. Van donkergrijs verandert de tint tijdens de stabilisatie
van corrosie in een donkerbruine kleur, door verschillende tinten bruin. In sommige gevallen
kunnen onze silhouetten kleine vlekken hebben bij aflevering. Dit is het effect van corrosie dat
begint. Corrosie stopt op een gegeven moment en beschermt het silhouet tegen de
weersomstandigheden.
3. Betreffende de silhouetten van het gamma "Line Art": ze zijn lasergesneden in S235-staal,
kwaliteit DKP, dikte van 5 tot 15 mm (zoals gespecificeerd in de online shop voor elk artikel) met
een behandeling walserijen waarmee een goede kwaliteit van het lasersnijden bekomen wordt.
Dit metaal zal roesten als het niet wordt behandeld met een antiroestproduct. SMS biedt onze
klanten een "poedercoating" behandeling aan. Poedercoaten is een staalbehandeling bestaande
uit ontvetten en zandstralen, antiroestbehandeling en het aanbrengen van een poederverf, om
vervolgens op hoge temperatuur in een oven te worden gebakken. Deze behandeling biedt een
goede bescherming tegen roest.
4. Betreffende het gamma "DéCoCoon": ze zijn lasergesneden in gegalvaniseerd staal met een
"poedercoating" behandeling, maar alleen voor de poederverf en het bakken op hoge
temperatuur, omdat gegalvaniseerd staal al beschermd is tegen roest met een laag zink.
5. Voor de andere artikelen worden de kenmerken van de goederen vermeld op de offerte, project
per project.

D. Prijsbeleid
Tenzij anders aangegeven, zijn de online getoonde prijzen BTW inbegrepen (21% België of 20% Frankrijk,
afhankelijk van het gebruikte BTW-nummer) en inclusief verzendkosten. Verkoopprijzen kunnen op elk
moment wijzigen. De prijs van de offerte zal uiteraard worden gerespecteerd en de prijs van de online
winkel zal uiteraard worden gebruikt tijdens uw betaling. De btw wordt berekend volgens de
btw-richtlijnen voor e-commerce. Geef per afzonderlijke mail aan of u een factuur wilt. Geef in dit
geval uw naam, factuuradres en btw-nummer op.

2

E. Leveringen
1. SMS behoudt zich het recht voor om de meest geschikte wijze van transport en verpakking te
kiezen. SMS selecteerde professionele actoren bekend in de transportsector. Meestal zal de koerier
de bestelling deponeren op een aflossingspunt dicht bij de klant. Hierdoor kan SMS er zeker van
zijn dat de klant zijn pakket heeft opgehaald. Anderzijds zal de klant de mogelijkheid hebben om
elke probleem met de verpakking aan de manager van het relaispunt te melden. Als het
relaispunt te ver van het domicilie van de klant is, zullen we leveren aan het huis van de klant.
2. De weergegeven leverdata zijn schattingen van het aantal dagen aangegeven door de koerier.
3. SMS kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen bij de bezorging
door de koerier.
4. De klant wordt per e-mail of mobiele sms op de hoogte gehouden van de levering van het pakket.
5. De klant is verantwoordelijk voor het indienen van de nodige claims in geval van verlies,
diefstal of beschadiging van de verpakking en/of de goederen tov de koerier of het relais-punt
en vervolgens via e-mail aan SMS.

F. Verantwoordelijkheden en claims
1. Elke klacht over de levering moet binnen zeven dagen na ontvangst van de goederen door de
koper per e-mail aan SMS worden ingediend door de klant. Na deze periode en als de koper nalatig
is, wordt de bestelling beschouwd als geleverd in overeenstemming met de AVV.
2. In geval van niet-levering (verlies, diefstal, beschadiging) kan alleen de Vervoerder
aansprakelijk worden gesteld. SMS is echter verzekerd voor schade veroorzaakt door de koerier en
zal bij deze laatste een claim indienen op basis van de argumenten en bevindingen van de
Klant.
3. SMS moet klachten van klanten binnen 14 dagen verwerken.
4. SMS zal de klant vragen om zijn claim te beargumenteren door foto's van schade aan de
geleverde verpakking en / of goederen, en door bewijs van claim aan de persoon die
verantwoordelijk is voor het leveringspunt of de vervoerder met betrekking tot schade aan de
verpakking, en door elk ander element dat het klachtendossier van SMS aan de transporteur kan
uitbreiden.
5. De klant moet de uitdrukkelijke toestemming hebben van SMS vooralleer goederen terug te
sturen. Het is SMS die de terugkeer van goederen organiseert met de medewerking van de klant.
6. Voor zover de klachten tijdig worden ingediend en de geleverde producten niet in natura of
kwaliteit voldoen aan de specificaties op het bestelformulier of in onze online shop, is SMS de
enige die kan beslissen, na teruggave van de goederen, als hij overgaat tot een nieuwe levering
of als hij de koper vergoedt.
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7. SMS neemt geen verantwoordelijkheid in geval van schadevergoeding aanvraag door de klant.

G. Betaling
1. Tenzij anders vermeld, moeten alle bestellingen vóór levering volledig worden betaald.
2. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten vallen onder de
verantwoordelijkheid van de koper. Buitengerechtelijke kosten vertegenwoordigen ten minste
15% van de achterstallige hoofdsom, met een minimum van 250 euro opgelegd, en zijn
betaalbaar zonder specifieke toewijzing vanaf het moment dat wij de schuld aan een derde
hebben overgedragen voor invordering.

H. Geschillen - toepasselijk recht
1. Op al onze contracten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
2. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van de stad waar wij gerechtigd zijn
om te procederen, met andere woorden voor de rechtbank die, bij afwezigheid van de
bovengenoemde bepaling, bevoegd zou zijn om van het geschil kennis te nemen.

I. Speciale bestellingen
1. Elke speciale bestelling (bestelling van producten met specifieke kenmerken die door de klant
zijn vastgelegd) van producten die zijn getransformeerd om aan het verzoek van de klant te
voldoen kunnen niet worden terugbetaald of een uitgewisseld na een klacht van de klant.
Daarom wordt elke aanvaarding van de offerte door een klant die per e-mail wordt voorgesteld,
als definitief beschouwd na betaling van het voorschot die op de offerte is gedefinieerd en kan
geen claim worden ingediend.
2. Elke orderacceptatie verplicht SMS om de door de klant gekozen metingen en andere kenmerken
te respecteren. De klant ontvangt een productie bestand dat het resultaat weergeeft van zijn
bestelling en moet dit bestand valideren.

Retour Voorwaarden
Zie paragraaf "F. Verantwoordelijkheden en claims" van de AVV. We zullen echter altijd werken om de
tevredenheid van onze klanten te vinden.
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Privacy- en beveiligingsbeleid
Smart Management Services sprl ("SMS") stelt alles in het werk om zijn computer beveiligingssystemen
te onderhouden.
Onze site Ombre-Sauvage.com wordt gehost op het Wix-platform. U vindt het Wix-privacybeleid op deze
link: https://www.wix.com/about/privacy.
Het aankoopproces van Wix Stores wordt beveiligd door HTTPS / TSL-codering. Onze klanten kunnen
daarom veilig aankopen doen op onze site. TLS (Transport Layer Security) is een standaard
beveiligingstechnologie die een codering koppeling tussen de internetserver en de browser tot stand
brengt. Met deze koppeling kunnen alle gegevens die tussen servers en browsers worden doorgegeven privé
en veilig blijven. TLS wordt door miljoenen websites gebruikt om hun online transacties te beschermen.
Wix Stores werkt met het betalingsplatform "Stripe" en biedt een veilige infrastructuur voor
webbetalingen (gecertificeerd PCI niveau 1, het hoogste beveiligingsniveau) en zeer efficiënt. Hiermee
kunnen onze klanten eenvoudig betalen door hun CB-nummer te gebruiken zonder onze site te
verlaten. U vindt het privacybeleid van Stripe op deze link: https://stripe.com/privacy.
Kopers hebben ook de keuze om te betalen in onze online winkel via hun PayPal-account. Met PayPal kan
de koper online aankopen betalen met het e-mailadres en wachtwoord van PayPal. U vindt het
PayPal-privacybeleid op https://www.paypal.com/be/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=en_BE.
SMS verbindt zich ertoe alle door haar klanten ter beschikking gestelde nominatieve gegevens op een
vertrouwelijke manier te behandelen. SMS zal de informatie van zijn klanten nooit rechtstreeks op de
markt brengen. De privacy procedures van onze partners, Wix, Stripe, PayPal, BPost en La Poste zij van
toepassing. We wisselen uw informatie uit met deze partners om alle fasen van uw aankoop in onze
winkel soepel te laten verlopen.

1. Welke soorten informatie verzamelen we en hoe?
A. Wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief, geeft u ons uw naam en e-mailadres op. Deze
informatie wordt opgeslagen op het wix-platform. Wanneer u onze nieuwsbrief ontvangt, kunt
u zich afmelden via een link onderaan deze pagina. U kunt ons op elk gewenst moment een
e-mail sturen met het verzoek u uit de nieuwsbrief te verwijderen en al uw informatie van het
WIX-platform te verwijderen.
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B. Wanneer u online via onze winkel koopt, krijgt u ons uw naam, adres, mobiele telefoon en
btw-nummer. Deze informatie wordt opgeslagen op het wix-platform. U kunt ons op elk gewenst
moment een e-mail sturen met de vraag om al uw informatie uit onze account te verwijderen
uit WIX. Het Wix-platform stuurt een melding van uw aankoop naar ons GMail-account. Onze
GMail-accounts worden beschermd door wachtwoorden en antivirussystemen. Wanneer u ons
vraagt om uw gegevens te verwijderen, zullen wij uw gegevens in onze GMail-accounts
verwijderen op eenvoudig verzoek via e-mail. Naast de bovenstaande informatie verzamelt het
platform "Stripe" informatie van uw creditcard. SMS heeft geen toegang tot uw
creditcardgegevens via zijn Stripe-account of zijn Wix-account of deze informatie wordt niet
opgeslagen. U kunt uw rechten op de privégegevens uitoefenen als onderdeel van het Stripe
Privacybeleid, dat u kunt vinden op deze link: https://stripe.com/privacy. Onze winkel staat ook
betaling via PayPal toe. Met PayPal kan de koper online aankopen betalen met het e-mailadres en
wachtwoord van PayPal. U kunt uw rechten op de privégegevens uitoefenen als onderdeel van het
privacybeleid van PayPal op
https://www.paypal.com/be/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=en_BE.
C. Wanneer u het formulier "Contact" op onze site invult, geeft u ons uw naam, telefoonnummer
en e-mailadres. Deze informatie wordt opgeslagen op het Wix-platform en verzonden naar onze
GMail-accounts. Op eenvoudig verzoek, door ons een e-mail te sturen, zullen we al uw gegevens
in Wix en Gmail verwijderen.
D. Bovendien verzamelen wij uw IP-adres (Internet Protocol) wanneer u op onze site surft. We
verzamelen sessie-informatie via Google Statistieken, inclusief responstijden van pagina's,
duur van bezoeken aan bepaalde pagina's, informatie over pagina-interactie en methoden die
worden gebruikt om van de pagina te navigeren. Deze gegevens zijn niet nominatief.
E. We delen uw persoonlijke gegevens (naam, adres en telefoon) met onze transportpartners zoals
BPost en La Poste om voor de hand liggende redenen voor een vlotte levering van uw aankoop.
De vertrouwelijkheidsprocedures van deze partners zijn van toepassing op deze gegevens.

-

2. Waarom verzamelen we persoonlijke informatie?

Om alle stappen van uw aankoop soepel te laten verlopen.
Om onze gebruikers continue klantenondersteuning te bieden.
Om contact te kunnen maken met onze bezoekers en internetgebruikers.
Om promotie- en marketingberichten te kunnen verzenden.
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- Om geaggregeerde statistische gegevens te maken om onze services te leveren en te verbeteren.
- Om te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, inclusief wetten die van toepassing
zijn op boekhouding en belastingen.
- Om onze bezoekers een goede internetervaring te bieden.

3. Hoe slaan we de persoonlijke gegevens van onze gebruikers op?

Onze site wordt gehost op het Wix.com-platform. Wix.com biedt ons het online platform waarmee
wij onze producten en diensten aan u kunnen verkopen. Uw gegevens kunnen worden
opgeslagen via Wix.com-gegevensopslag, databases en algemene Wix.com-applicaties. Ze slaan uw
gegevens op beveiligde servers achter een firewall op.
Alle directe betalingsgateways die door Wix.com worden aangeboden en door ons bedrijf worden
gebruikt, voldoen aan de PCI-DSS-normen, beheerd door de PCI Security Standards Council, een
samenwerking tussen merken zoals Visa, MasterCard, American Express en Discover. .
PCI-DSS-vereisten dragen bij aan een veilig beheer van creditcardinformatie door ons platform
en onze serviceproviders.
We verwijzen naar de vertrouwelijkheidsprocedures van onze bovengenoemde partners waarin
wordt uitgelegd hoe persoonlijke gegevens worden opgeslagen.

4. Hoe communiceren we met bezoekers van onze site?

We kunnen contact met u opnemen om te informeren naar uw account, om problemen met uw
account op te lossen, om een geschil op te lossen, om vergoedingen of verschuldigde bedragen te
innen, om uw mening te vragen via enquêtes of vragenlijsten, om updates te verzenden. over
ons bedrijf of anderszins om contact met u op te nemen om onze Gebruikersovereenkomst,
toepasselijke nationale wetgeving en eventuele overeenkomsten met u af te dwingen. Voor deze
doeleinden kunnen we contact met u opnemen via e-mail, telefoon, sms en post.

5. Hoe cookies en andere trackingtools gebruiken?

Cookies zijn kleine stukjes gegevens die worden opgeslagen in de browser van een sitebezoeker,
meestal gebruikt om hun bewegingen en acties op een site te volgen.
Wix gebruikt cookies om vele belangrijke redenen, zoals:
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- Bied een goede ervaring aan onze bezoekers en klanten.
- Identificeer onze geregistreerde leden (gebruikers die zich op uw site hebben
geregistreerd).
- Bewaak en analyseer de prestaties, werking en efficiëntie van het Wix-platform.
- Zorg ervoor dat het platform veilig en veilig te gebruiken is.
U vindt meer informatie over de soorten cookies die Wix gebruikt op deze link:
https://support.wix.com/en/article/cookies-and-your-site-wix
Google Analytics maakt ook gebruik van cookies. Google Analytics gebruikt deze cookie om
statistische informatie te genereren over het gebruik van de Ombre-Sauvage-website. Cookies
worden opgeslagen op computers van gebruikers. Google zal deze informatie opslaan en
gebruiken. Het privacybeleid van Google is te vinden op:
https://www.google.com/privacypolicy.html.
Het gebruik van onze site geeft aan dat u akkoord gaat met het gebruik en de opslag van
gegevens in de cookies op www.ombre-sauvage.com en Google Analytics.

6. Hoe kunnen onze bezoekers van onze site hun toestemming voor het
verzamelen van persoonlijke informatie annuleren?

Als u zich heeft geabonneerd op onze nieuwsbrief, vindt u onderaan een link om u uit te
schrijven. Door ons een e-mail te sturen op info@ombre-sauvage.com kunt u ons vragen om de
over u verzamelde informatie te verwijderen of te wijzigen.

7. Update van het privacybeleid

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen, dus controleer
het regelmatig. Wijzigingen en verduidelijkingen zijn onmiddellijk van kracht na plaatsing op
de website. Als we materiële wijzigingen in dit beleid aanbrengen, zullen we u laten weten dat
het is bijgewerkt, zodat u weet welke informatie we verzamelen, hoe we het gebruiken en onder
welke omstandigheden, indien van toepassing, we het gebruiken en / of of onthul het.
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