
Ieder betalend lid verklaart hierbij onderstaande voorwaarden te hebben ontvangen te hebben 
gelezen en zich daarmee akkoord te verklaren.  
 
 
1 BESTELLING  

 
1.1 Bestellingen voor ‘betalend lid’ worden aangegaan voor een periode van 1 jaar. 
1.2 U kunt een bestelling enkel en alleen plaatsen indien u zich hebt geregistreerd. 
1.3 De bestelling dient te gebeuren onder uw huidige account en kan pas doorgaan indien u 

ingelogd bent. 
1.4 De bestelling wordt automatisch geregistreerd op uw huidige gebruikersnaam en e-mail 

adres. Dit zijn de gegevens die gekend zijn bij registratie op ons forum.  
 
2 BETALINGSVOORWAARDEN EN -PROCEDURE  

 
2.1 Na het bevestigen van uw bestelling wordt er een automatische mail verstuurd naar het e-

mail adres hierboven vermeld.  
2.2 Deze e-mail bevat een proforma factuur met de nodige instructies voor betaling. 
2.3 Professionele klanten kunnen steeds een officiële factuur aanvragen. Hiervoor stuurt u een 

eenvoudig mailtje met de nodige gegevens naar: contact@homeware.be. Vergeet hierbij niet 
de nummer van uw bestelling op te geven.  

 
3 RESTRICTIES 

 
3.1 Na betaling van de factuur, bent u automatisch lid voor de periode van 1 jaar. Deze periode 

kan niet herroepen, noch onderbroken worden. Lidgelden worden dus niet terugbetaald. 
3.2 Uw account is strikt persoonlijk en mag NIET gedeeld worden met anderen (de website heeft 

een ingebouwd detectiesysteem - bij meerdere overtredingen zal uw account geblokkeerd 
worden zonder teruggave van uw lidgeld). 

3.3 Betalende leden gaan automatisch akkoord met de hoeveelheid “betaalpagina’s” 
aangeboden op het ogenblik van hun bestelling. Een betaalpagina is enkel zichtbaar voor 
een betalend lid. www.homeware.be streeft ernaar om het aantal betaalpagina’s verder uit te 
breiden in de toekomst. 

3.4 Bent u reeds een betalend lid, dan wordt bij een nieuwe bestelling de periode automatisch 
verlengd met 1 jaar (na ontvangst van de betaling).  

3.5 Bent u nog geen lid, dan gaat de periode in vanaf de datum van ontvangst van uw betaling - 
eveneens voor een periode van 1 jaar. 

 
4 PRIVACY POLICY 

 
Zie: http://www.homeware.be/privacy.php  


