Algemene handelsvoorwaarden tussen eurobuch.com en zijn leden
§ 1 Toepasselijkheid
Deze algemene handelsvoorwaarden gelden voor alle rechtshandelingen tussen mediantis Corp.,
Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801, U.S.A.
(hierna
“eurobuch.com” genoemd) en de natuurlijke en/of rechtspersonen die zich als lid conform § 3 van
deze algemene voorwaarden hebben geregistreerd (hierna het “lid” genoemd).
Iedere afwijking in deze algemene voorwaarden moet schriftelijk worden vastgelegd en door zowel
eurobuch.com als het lid worden goedgekeurd/ondertekend.
eurobuch.com handelt via de URL www.euro-boek.nl / www.eurobuch.com. Via deze homepagina
wil men derden die op zoek zijn naar nieuwe, tweedehands en antiquarische boeken, de
mogelijkheid bieden om de voorraden van zogenaamde “online partnerplatformen” te doorzoeken
en hen de zoekresultaten voor leggen. .
§ 2 Afsluiting van overeenkomst
De overeenkomst tussen eurobuch.com en het lid wordt van kracht zodra het registratieformulier
van het lid elektronisch aan eurobuch.com is verzonden.
§ 3 Soorten lidmaatschap
Iedere rechtspersoon of iedere natuurlijke persoon die minstens 18 jaar is, kan lid worden.
1. Premium-lidmaatschap
Het Premium-lidmaatschap richt zich in het bijzonder tot de particuliere gebruiker met een
“normaal” zoek- en bestelgedrag. De aanmelding als Premium-gebruiker na registratie is gratis.
Daarbij bestaat de mogelijkheid om tot 5 zoekopdrachten op te slaan. eurobuch.com brengt het lid
automatisch op de hoogte zodra voor een van deze zoekopdrachten een nieuwe treffer gevonden is.
Het Premium-lidmaatschap kan op ieder ogenblik tot een Power-lidmaatschap worden omgevormd.
De duur van het Premium-lidmaatschap is onbepaald.
2. Power-lidmaatschap
Het Power-lidmaatschap richt zich in het bijzonder tot gebruikers met een ruimer zoek- en
bestelgedrag. De aanmelding als Power-gebruiker heeft een looptijd van 1 jaar en kost jaarlijks 60 €.
Bij dit lidmaatschap kunnen zoekopdrachten onbeperkt worden opgeslagen en beschikt men ook
over extra functies, o.a. voor de zoekopdrachten. De gebruiker wordt automatisch via e-mail op de
hoogte gebracht zodra er resultaten beschikbaar zijn met betrekking tot een zoekopdracht. Op
aanvraag kan een gratis Power-lidmaatschap worden toegestaan voor private verzamelaars,
bibliotheken, scholen en gelijkaardige instellingen die bijzonder intensief zoeken.
 Nieuwsbrief
Naast de voordelen die het lid afhankelijk van zijn/haar lidmaatschap geniet, ontvangen zowel
Premium- als Power-leden – indien zij dat wensen – via e-mail op onregelmatige tijdstippen de
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“Standaard”-nieuwsbrief van eurobuch.com. Deze nieuwsbrieffunctie kan te allen tijde in de
ledenruimte worden geactiveerd of gedeactiveerd.
Andere belangrijke mededelingen m.b.t. het systeem kunnen indien nodig onaangekondigd door
eurobuch.com worden verzonden.
3. Antiquariaatslid
Voor antiquariaten en met de boekhandel gerelateerde instellingen bestaat de mogelijkheid om een
specifiek en bovendien kosteloos lidmaatschap aan te vragen dat zowel voor het Premium- als
Power-lidmaatschap kan worden overeengekomen.
Hiervoor moet de betrokkene zich dienovereenkomstig bij eurobuch.com registreren via de link
http://www.eurobuch.com/registration.php?user_type=DU en de optie "Antiquariaat" selecteren
(aankruisen). Daarbij verbindt het lid zich ertoe alle gegevens volledig en waarheidsgetrouw in te
vullen. Zijn gegevens worden dan samen met de gegevens van alle geregistreerde en goedgekeurde
aangesloten antiquariaten als "online visitekaartje" opgenomen in een doorlopende reclamebanner,
die zich doorgaans aan de rechterkant van de homepagina eurobuch.com bevindt.
Indien u aanvullend op uw website ook een link naar het bovenvermelde visitekaartje wenst, dient u
in uw instellingen de overeenstemmende doel-URL te vermelden. Indien u als Power-gebruiker bent
geregistreerd, worden uw visitekaartje en de naam van uw antiquariaat in de eurobuch-lijst van
antiquariaatleden automatisch aan uw website gelinkt. Bent u geen Power-gebruiker, dan moet u op
uw website een “reclamehulpmiddel” van eurobuch.com met link naar eurobuch.com toevoegen,
zodat ook eurobuch via uw visitekaartje met uw website is gelinkt. In de ledenruimte vindt u een
selectie aan dergelijke “reclamehulpmiddelen”, die u probleemloos van de website van eurobuch
kunt downloaden. Deze onderlinge verwijzingslinks onderstrepen de wederzijdse afspraak tot
samenwerking en bevorderen de beide websites. Via uw online visitekaartje in de ledenruimte kunt u
de respectieve instellingen te allen tijde uitvoeren en wijzigen.

§ 4 Herroepingsrecht
Herroepingsrecht
De toezegging om een contract aan te gaan kan binnen 14 dagen zonder opgave van redenen
schriftelijk (bijv. per brief, fax of e-mail) herroepen worden.
De termijn begint te lopen na ontvangst van deze schriftelijke mededeling, maar niet vóór de
afsluiting van de overeenkomst en ook niet voordat eurobuch.com zijn informatieplicht is
nagekomen overeenkomstig artikel 246 § 2, samen met § 1, eerste en tweede lid, EGBGB
(Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch - Duitse wet voor de invoering van het Burgerlijk
Wetboek), alsmede zijn verplichtingen op grond van § 312g, eerste lid, eerste zin BGB (Bürgerliches
Gesetzbuch - Duits Burgerlijk Wetboek) samen met artikel 246 § 3, EGBGB. Voor de naleving van de
herroepingstermijn is het voldoende als deze herroeping binnen de termijn wordt verzonden.
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De herroeping dient te worden gestuurd naar:
Mediantis Corp.
Corporation Trust Center
1209 Orange Street
Wilmington, DE 19801
U.S.A.
web.dev@eurobuch.com
Gevolgen van herroeping
In geval van een rechtsgeldige herroeping dienen de door beide partijen ontvangen prestaties
geretourneerd te worden en eventueel daaruit voortvloeiende baten (bijv. renten) terugbetaald te
worden. Indien de de ontvangen prestaties of baten (bijvoorbeeld gebruiksvoordelen) niet of ten
dele, of slechts in verslechterde staat aan eurobuch.com geretourneerd of teruggegeven kunnen
worden , moet het lid eurobuch.com daarvoor in voorkomend geval een schadevergoeding
betalen. Dat kan tot gevolg hebben dat het lid toch moet voldoen aan de contractueel vastgelegde
betalingsverplichtingen voor de periode tot de herroeping. Verplichtingen tot terugbetalingen
moeten binnen 30 dagen voldaan zijn. De termijn begint voor het lid te lopen op het moment van
de verzending van de herroepingsverklaring, voor eurobuch.com bij de ontvangst ervan.
Bijzondere opmerkingen
Het herroepingsrecht van het lid vervalt voortijdig wanneer de overeenkomst op uitdrukkelijke
wens van het lid door beide partijen volledig is uitgevoerd, nog vóór het lid zijn herroepingsrecht
heeft uitgeoefend.

§ 5 Opzegging
Een geregistreerd Premium-lidmaatschap kan op elk ogenblik in de ledenruimte worden opgezegd
door de account te schrappen.
Een geregistreerd Power-lidmaatschap heeft een onveranderlijke looptijd van 1 jaar en eindigt
automatisch na het verstrijken van dat jaar; het hoeft niet opgezegd te worden. Het Powerlidmaatschap kan steeds online voor een jaar verlengd worden. Ongeveer 2 maanden voordat het
Power-lidmaatschap verstrijkt, wordt het lid hiervan via e-mail op de hoogte gebracht.

§ 6 Opeisbaarheid, betaling, verzuim
De bijdrage voor het Power-lidmaatschap is betaalbaar zodra de overeenkomst is afgesloten. Pas na
betaling wordt het Power-lidmaatschap geactiveerd.
Er kan betaald worden via kredietkaart, per Giropay (alleen in Duitsland), via onmiddellijke
overschrijving of tegen openstaande rekening.
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Wanneer het lid verzuimt te betalen, heeft eurobuch.com het recht om verwijlinteresten te eisen ten
belope van 5 % bovenop de basisrentevoet (zoals gepubliceerd door de Europese Centrale Bank).
§ 7 Verplichtingen van het lid
Ieder lid moet bij registratie alle vereiste gegevens waarheidsgetrouw vermelden. Alle wijzigingen
moeten onverwijld worden meegedeeld.
Het wachtwoord mag niet aan derden worden meegedeeld.
§ 8 Privacybescherming
Alle klantengegevens worden strikt volgens de wettelijke voorschriften, en in het bijzonder volgens
de richtlijnen van de Duitse wet op de gegevensbescherming behandeld.
§ 9 Bevoegde rechtbank en rechtskeuze
Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de wetgeving van de staat Delaware in de USA.
Als de klant geen consument is in de zin burgerlijk recht, de exclusieve bevoegdheid voor alle
geschillen uit of in verband met deze Voorwaarden van Wilmington, Delaware, USA.
§ 10 Salvatorische clausule
Indien individuele bepalingen in deze algemene voorwaarden, met inbegrip van deze regeling, geheel
of gedeeltelijk ongeldig of onvolledig zijn, wordt hierdoor de geldigheid van de overige bepalingen of
van delen van deze bepalingen niet beïnvloed. In de plaats van de ongeldige of ontbrekende
bepalingen gelden de respectieve wettelijke regelingen.
Het niet laten gelden van bepaalde rechten betekent niet dat men afstand doet van deze rechten.
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