Voorwaarden van Mijn Centercon
Via internet kunt u uw bestelling rechtstreeks plaatsen op Mijn Centercon, de webshop van Centercon B.V.

De mogelijkheden van Mijn Centercon







Actuele bruto en nettoprijzen
Eenvoudig bestellen via het bestelsysteem
Inzicht in de levertijd van uw bestelling
Inzicht in uw bestelgeschiedenis
Inzicht in openstaande orders en facturen
Toegang tot Centercon’s database met technische documenteren en ondersteunende software

Wanneer u gebruik wilt maken van Mijn Centercon , dient u dit formulier ondertekend te retourneren. Zodra
Centercon uw ondertekende formulier heeft verwerkt, ontvangt u van een e-mail met daarin uw gebruikerscode en
wachtwoord voor Mijn Centercon.

Voorwaarden
Voor het gebruik van Mijn Centercon gelden de volgende voorwaarden een aanbevelingen:
1. Voor de online bestellingen gelden de Algemene Voorwaarden van Centercon B.V. zoals laatstelijk
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
2. Inloggegevens zijn alleen beschikbaar voor bedrijven die opereren in de koudetechniek of klimaattechniek
en waarbij een reeds bestaande relatie met Centercon B.V. van toepassing is.
3. Het vrijgegeven hoofdwachtwoord is alleen bestemd voor uw organisatie en mag uitsluitend worden
gebruikt om zelf uw persoonlijke gebruikerscodes aan te maken en de bijbehorende toegangsrechten te
definiëren; het hoofdwachtwoord dient u zeer zorgvuldig te bewaren.
4. U dient een aparte gebruikersnaam en wachtwoord aan te maken voor iedere medewerker van uw
organisatie die gebruik gaat maken van Mijn Centercon.
5. Als een medewerker niet meer bij uw organisatie werkzaam is, dient u zelf de gebruikerscode en het
wachtwoord van deze persoon te verwijderen.
6. U verplicht uw medewerkers tot geheimhouding van de gebruikerscodes en wachtwoorden van Mijn
Centercon.
7. Bestellingen die door uw organisatie worden geplaatst op Mijn Centercon, worden door Centercon B.V.
uitgevoerd.
8. U heeft zelf de mogelijkheid om de toegangsrechten tot Mijn Centercon nauwkeurig te definiëren en
Centercon B.V. adviseert u om deze mogelijkheid te gebruiken.
9. Het is voor Centercon B.V. niet mogelijk om de rechtmatigheid van uw bestelling te controleren, welke is
gedaan met gebruik van de aan u verstrekte gebruikerscode en wachtwoord, al dan niet door een
medewerker van uw organisatie.
10. Centercon behoudt zich het recht voor bestelhoeveelheden automatisch naar boven af te ronden naar de
dichtstbijzijnde verpakkingseenheid.

