MAKUS - Pre-order overeenkomst Simply Pink!
The English version you can find below the Dutch version.
1. Pre-Order
Door deze MAKUS pre-order overeenkomst (Overeenkomst) aan te gaan, bevestigt u dat u
een Simply Pink! MAKUS-inductieplaat wil kopen. De algemene voorwaarden van MAKUS
zijn deel van deze pre-order overeenkomst.
2. Minimumaantal bestellingen voor productie
Deze overeenkomst geeft MAKUS geen verplichting om een MAKUS-inductieplaat te
produceren. Om de productie mogelijk te maken, hebben we een minimumaantal van 20
bestellingen van de Simply Pink! nodig. Als we dit aantal bestellingen niet bereiken voor 30
april 2020, geven we u twee opties:

A.
U kunt ervoor kiezen om uw aanbetaling terug te laten storten.
B.
U kunt uw plek op de wachtlijst behouden en instemmen met een uitgestelde
levertijd. Wij zullen u dan een voorstel doen voor een nieuwe leverdatum.
3. De aard van de overeenkomst; een niet-bindende aanbetaling
De aanbetaling kunt u niet terugvorderen, behalve als u gebruik maakt van uw
herroepingsrecht zoals beschreven in Artikel 8 of in de situatie van Artikel 2a. Wij zullen de
aanbetaling gebruiken om een deel van het productieproces te financieren als we het
minimumaantal bestellingen bereikt hebben. Uw aanbetaling wordt van het
aankoopbedrag afgetrokken. Over de aankoop is een afzonderlijke en rechtsgeldige
overeenkomst tussen u en MAKUS van toepassing.
4. De levering
De verwachte leverdatum van uw MAKUS-inductieplaat is tussen 15 juli en 10 augustus
2020. We starten de productie als we genoeg bestellingen ontvangen hebben. Dit
betekent ten minste 20 bestellingen. Als we voor 30 april 2020 niet genoeg bestellingen
hebben ontvangen, kunnen we de leverdatum niet halen. In dat geval is Artikel 2 van
toepassing.
5. De ingangsdatum
Deze overeenkomst is van toepassing vanaf het moment dat wij uw aanbetaling
ontvangen hebben. Vanaf het moment dat deze overeenkomst in werking treedt, wordt u
op de pre-order lijst geplaatst en ontvangt u informatie over het verloop van het proces en
de voorverkoop van de MAKUS-inductieplaten.
6. Het betalingsproces
Wanneer u besluit een MAKUS-inductieplaat te bestellen, betaalt u de aanbetaling van
225,- euro. Zodra wij het minimum aantal bestellingen voor de productie hebben
ontvangen, laten wij dat aan u weten. Uiterlijk 30 april 2020 laten wij u weten of wij de
productie kunnen starten. U ontvangt een factuur met het aankoopbedrag min de
aanbetaling zodra de productie gestart is. Als wij de betaling van deze factuur ontvangen
hebben, zal de MAKUS-inductieplaat aan huis worden afgeleverd in Nederland. Te zijner
tijd nemen wij contact met u op over de afleverdatum en -tijd.
7. Prioriteit
Wij bepalen uw positie in de pre-order volgorde naar ons eigen goeddunken. Wij mogen
pre-orders weigeren om over-inschrijving te vermijden, of wanneer we niet de
mogelijkheid hebben de MAKUS-inductieplaat af te leveren in uw regio of wanneer wij dat
naar onze mening passend achten. Als uw pre-order wordt geweigerd, wordt u hiervan op
de hoogte gesteld en zal uw aanbetaling worden teruggestort.

Herroepingsrecht
U heeft het recht om deze overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van reden te
herroepen. De opzegtermijn is 14 dagen vanaf de dag dat deze overeenkomst is gesloten.
Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u een duidelijke verklaring te sturen naar:
info@makuskitchen.com. Als u deze overeenkomst intrekt, ontvangt u de aanbetaling
binnen 14 dagen vanaf de dag dat we uw verklaring van het intrekken van de
overeenkomst ontvangen hebben. De aanbetaling wordt teruggestort op de bankrekening
waar wij de aanbetaling vanaf ontvangen hebben, tenzij wij anders met u zijn
overeengekomen.
8.

9. Wetgeving en jurisdictie
Deze overeenkomst valt onder de Nederlandse wet ongeacht de conflicterende
bepalingen. Geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst en die niet onderling kunnen
worden geregeld, zullen worden behandeld door de bevoegde rechter in Amsterdam,
tenzij wij de voorkeur geven aan de bevoegde rechter in uw woonplaats.

MAKUS - Pre-order agreement Simply Pink!
1. Pre-Order
By entering into this MAKUS Pre-order Agreement ("Agreement") you hereby confirm that
you wish to purchase a MAKUS induction hob. The Terms and Conditions of MAKUS are
part of this pre-order agreement.
2. Minimum order quantity for production
This Agreement doesn't give MAKUS an obligation to produce a MAKUS induction hob. To
make the production feasible, we need a minimum quantity of 20 pre-orders of the Simply
Pink! In case we will not reach this amount of pre-orders before 30 April 2020, we will give
you two options:

A.
You can choose to get your Pre-Order Payment refunded.
B.
You can keep your place on the waiting list and agree to an extended delivery time.
We will propose a new delivery date by that time.
3. Nature of Agreement; Non-Binding Pre-Order Payment
The Pre-Order payment is non-refundable unless you make use of your right of revocation
as stated in article 8 or in the situation of Article 2a. We will use the pre-order payments to
finance part of the production process once we have reached the minimum order quantity.
Your pre-order payment is subtracted from the purchase price. The purchase will be
governed by a separate and legally binding purchase agreement between you and
MAKUS.
4. Delivery
The estimated delivery time of your MAKUS induction hob is between 15 July and 10 August
2020. We will start the production as soon as we have received enough pre-orders.
Meaning at least 20 orders. In case we have not received enough orders before 30 April
2020, we will not be able to reach the delivery time. In that case, Article 2 is applicable.
5. Effective date
This agreement is formed when we have received you Pre-order payment. Once this
Agreement becomes effective, you will be placed on the pre-order list and you will receive
communications about the process of the presales of the MAKUS induction hob.
6.
Process of payment
When you decide to pre-order the Simply Pink! MAKUS induction hob, you will pay the preorder amount of 225,- euro. We will let you know as soon as we have reached the minimum
order quantity for production. We let you know latest 30 April 2020 whether we can start
the production. You will receive an invoice with the purchase price minus the Pre-order
payment as soon as we have started the production. Once we have received your payment
the MAKUS induction hob will be delivered to your door in the Netherlands. We will get in
touch about the exact delivery date and time.
7.
Priority
We will establish your pre-order sequence position in our sole discretion. We may decline
pre-orders to avoid over-subscription, if we are unable to commence shipping of the
MAKUS induction hob to your region or as we deem appropriate in our sole discretion. If
your pre-order is declined, you will be notified, and your pre-order payment will be
refunded.
8.
Right of Revocation
You have the right to revoke from this Agreement within fourteen (14) days without giving
reason. The notice period is 14 days from the day this Agreement has been concluded. To

exercise your right of revocation, you must send a clear statement to:
info@makuskitchen.com. If you revoke this Agreement, we will refund the pre-order
payment received from you within 14 days from the day we received your statement of
revocation. We will use the bank account of your order to refund the payment, unless
otherwise expressly agreed with you.
9.
Governing Law and Jurisdiction
This Agreement is governed by the laws of The Netherlands without regard to its conflict of
law provisions. Disputes that arise from the Agreement, and which cannot be settled
amongst themselves, will be handled by the competent court of Amsterdam, unless we
prefer the competent court in the hometown of you.

