
 

 

 
De regio Kitzbüheler Alpen Ferienregion Hohe Salve biedt op www.hohe-salve.com, 
www.kitzbueheler-alpen.com en op andere platformen een webshop/onlineshop aan. 
 
1. Koop- en levervoorwaarden 

a) De door het tourismusverband in de shop ingebrachte artikelen, kunnen gekocht 
worden door betaling met een creditcard. De overeenkomst komt tot stand met het 
Tourismusverband Kitzbüheler Alpen Ferienregion Hohe Salve, die tevens 
facturatiepartner is. 
b) Alleen volledig wettelijk bevoegde, natuurlijke en rechtspersonen hebben het 
recht om artikelen te kopen.  
c) De artikelen blijven tot de volledige betaling eigendom van het Tourismusverband 
Kitzbüheler Alpen Ferienregion Hohe Salve. De klant kan er tot dat tijdstip niet over 
beschikken en draagt het risico van verlies, vernietiging en bederf vanaf betaling. Bij 
verlies, diefstal of beschadiging bestaat geen recht op vervanging.  
d) Klachten over beschadigde of niet geleverde goederen kunnen enkel binnen 14 
dagen na de verzenddatum in behandeling worden genomen. 

 
2. Retouren (annulering) 

Het artikel kan worden geretourneerd als het binnen 14 dagen na ontvangst wordt 
teruggestuurd aan de Kitzbüheler Alpen Ferienregion Hohe Salve. Retourkosten zijn 
voor rekening van de consument. Nadat de goederen zijn aangekomen, wordt het 
bedrag overgemaakt op de rekening van de klant, die aan het Tourismusverband 
Kitzbüheler Alpen Ferienregion Hohe Salve moet worden doorgegeven. Alleen 
klanten die consument zijn in de zin van de Oostenrijkse wet op de 
consumentenbescherming kunnen gebruik maken van het retourrecht. 

 
3. Aansprakelijkheid 

De klant gebruikt deze website op eigen risico. Het Tourismusverband Kitzbüheler 
Alpen Ferienregion Hohe Salve aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die 
voortvloeit uit het gebruik van deze website. Het Tourismusverband Kitzbüheler 
Alpen Ferienregion Hohe Salve aanvaardt geen aansprakelijkheid voor storingen, 
technische storingen, onderhoudswerkzaamheden etc. Het Tourismusverband 
Kitzbüheler Alpen Ferienregion Hohe Salve zal storingen zo snel mogelijk verhelpen.  

 
4. Privacy 

Het Tourismusverband Kitzbüheler Alpen Ferienregion Hohe Salve verwerkt 
klantgegevens alleen op basis van de Europese Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) en de Oostenrijkse Wet Bescherming Persoonsgegevens 
(DSG). Verder verklaart de vereniging dat de gegevens die haar door de klant worden 
meegedeeld, geheim worden gehouden, tenzij er een wettelijk toelaatbare reden is 
voor de overdracht of openbaarmaking van de toevertrouwde of ter beschikking 

http://www.hohe-salve.com/
http://www.kitzbueheler-alpen.com/


 

 

gestelde gegevens. Bij het online betalen worden de gegevens zoals 
creditcardnummer, bankcode, rekeningnummer verzonden via een beveiligde SSL-
lijn. De informatie van de klant wordt automatisch verwerkt. 
De klant ontvangt alleen reclame uit de vakantieregio Hohe Salve in de Kitzbüheler 
Alpen met afzonderlijke toestemming. 

 
5. Copyright verordeningen 

Alle berichten, afbeeldingen, ontwerpen en logo's op de website van het 
Tourismusverband Kitzbüheler Alpen Ferienregion Hohe Salve zijn uitsluitend 
bedoeld om de klant persoonlijk informatie te verstrekken. Het gebruik hiervan is op 
eigen risico. Alle gegevens van dit aanbod vallen onder de bescherming volgens de 
bepalingen van de auteurswet. 
 

6. Bevoegde rechtbank 
Als bevoegde rechtbank van het Tourismusverband Kitzbüheler Alpen Ferienregion 
Hohe Salve dient het gerechtshof van het district (Bezirksgericht) Kufstein. 

 
7. Andere bepalingen 

Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden maken geen deel 
uit van de overeenkomst. Mochten afzonderlijke bepalingen van deze algemene 
voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, dan heeft dit geen 
invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. 
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