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1. Toepassing
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle klanten die één of meerdere
diensten afnemen geleverd door MCxPro. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en
opgenomen op de internetsite van MCxPro.
1.2 Enkel door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden kan de klant gebruik maken van
de aangeboden dienst(en).
1.3 MCxPro heeft het recht de algemene voorwaarden zonder waarschuwing te wijzigen.
1.4 Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Prijzen
2.1 De prijzen van aangeboden diensten van MCxPro mogen te allen tijde gewijzigd worden.
Deze verandering in prijs zullen voor huidige producten ingaan bij de eerstvolgende
betalingscyclus van dit product.
2.2 Alle prijzen op de internetsite zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de
gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
2.3 Alle prijzen op de internetsite van MCxPro zijn in euro's en inclusief 21% btw.
3. Levering en Aansprakelijkheid
3.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
3.2 In het kader van de regels van koop op afstand zal MCxPro bestellingen ten minste binnen
30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat de bestelde dienst niet op voorraad is
of niet meer leverbaar is) of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet
danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na
plaatsing van de bestelling bericht en heeft deze in dat geval het recht de bestelling zonder
kosten en ingebrekestelling te annuleren.
3.3 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen
kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
3.4 MCxPro kan de uptime niet garanderen, net als eventuele downtime is MCxPro hier niet voor
aansprakelijk.
3.5 Back-ups worden gemaakt door MCxPro.
3.6 Bij misbruik van de webwinkel is het mogelijk dat de levering ingetrokken wordt, hier is
geen restitutie op mogelijk.
3.7 MCxPro is niet aansprakelijk voor bestandsverlies.
3.8 MCxPro is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van haar plichten binnen de
overeenkomst ten gevolge van overmacht.
4. Privacy en Gegevensbeheer
4.1 Indien u een bestelling plaatst bij MCxPro, dan worden uw gegevens opgenomen in het
klantenbestand van MCxPro. MCxPro houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens
en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
4.2 MCxPro respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor
een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
4.3 MCxPro maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat
instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.
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4.4 De afnemer is verplicht naar waarheid de contactgegevens in te vullen.
5. Afbeeldingen en specificaties
Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc. op de internetsite van MCxPro gelden slechts bij
benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding
van de overeenkomst.
6. Betaling
6.1 De betalingstermijn van een factuur is de termijn op de factuur staat aangegeven, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen.
6.2 14 dagen voor de volgende betaaldag genereert MCxPro een factuur. Indien de
betalingstermijn dat op het factuur staat is overschreven wordt een herinnering gestuurd naar
de klant. Mocht de klant binnen 1 dag na het versturen van de herinnering nog steeds niet
volledig hebben betaald dan zal een een tweede herinnering worden verstuurd. Indien de klant
binnen 1 dag na het versturen van de tweede herinnering nog niet volledig heeft betaald dan
heeft MCxPro het recht het account, alle data en de gegevens van de klant ontoegankelijk te
maken en te verwijderen.
6.3 Mocht de klant niet binnen 5 dagen na de betaaldatum volledig hebben betaald dan zal
deze automatisch in verzuim komen zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist.
6.4 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk
overeengekomen.
7. Overeenkomst
7.1 De overeenkomst ontstaat op het moment van verzending van de (al dan niet automatisch
gegenereerde) e-mail van MCxPro met daarin de bevestiging en acceptatie van de aanvraag
van de bestelling.
7.2 Bij gebreke van tijdige opzegging wordt het abonnement op de bestelde dienst stilzwijgend
verlengd met een termijn gelijk aan het vorige termijn.
7.3 MCxPro garandeert dat de geleverde dienst beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet
aan de in het aanbod vermelde specificaties.
7.4 MCxPro behoudt zich het recht voor om zonder opgave van één of meer redenen één of
meer bestellingen niet te accepteren of deze uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde
dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.
7.5 Wijzigingen en.of nadere afspraken in een overeenkomst zijn slechts van kracht, indien
schriftelijk overeengekomen.
7.6 Indien enige bepaling uit de overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit de geldigheid van de
gehele overeenkomst niet aan.
8. Overige bepalingen
8.1 Bij overmatig gebruik van de diensten van MCxPro is MCxPro gemachtigd de diensten te
beperken, of een extra factuur te versturen voor het teveel gebruikte deel van de service.
8.2 De klant is verplicht de gekochte dienst te gebruiken waarvoor deze bedoeld is. Het is dan
ook niet toegestaan de dienst te gebruiken als back-up opslag.
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8.3 Wij zullen maatregelen nemen bij inbreuk op auteursrecht, verspreiding illegale content
binnen ons netwerk, overbelasting van onze servers, illegale activiteiten binnen onze servers,
illegale activiteiten binnen ons netwerk.
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