
Algemene voorwaarden reparatie 's
Hier nader te noemen verzamel naam: videobitegroup

Waaronder vallen: 
www.videobite.nl, www.vblaptops.nl, www.vbtablets.nl,

www.vbmobieltelefoons.nl

Geen prijsopgave onder € 125,00
Na diagnose van het toestel zullen onze technici de reparatie direct uitvoeren 
als de kosten lager zijn dan € 125,00 ex btw.
van de diagnose of de aard van de reparatie.
Vallen de kosten hoger uit dan op de website is vermeld 
(bv. wanneer een backcover-vervanging nodig is naast de display-
vervanging), maar blijft de reparatie prijs nog steeds onder € 125,00? 
Dan zullen wij dit melden aan u, maar ook dan zal de reparatie direct 
uitgevoerd worden.
Bij alle reparaties waarvoor de kosten hoger zijn dan € 125,00, zullen wij 
u eerst een prijsopgave sturen.
Ook indien de prijs van uw vervangend onderdeel of uw reparatie afwijkt, 
of in geval van andere bijzonderheden, nemen wij contact met u op.
Op elke prijsopgave dient u te reageren. Pas na uw reactie gaan wij over 
tot reparatie!
Heeft u een toestel opgestuurd naar videobitegroup ter reparatie, maar 
ziet u - met of zonder prijsopgave - alsnog af van de reparatie, dan zien 
wij ons genoodzaakt om € 19,00 excl. btw diagnose kosten te berekenen.

Reparatie voorwaarden
videobitegroup hanteert de reparatie-voorwaarden 

Aanvullende bepalingen
Voor het overzetten van films op dvd in welke vorm dan ook, hanteert 
videobite.nl haar eigen voorwaarden, dit in verband met Copyright welke 
na uw eigen gemaakte films overzetten geheel naar videobite.nl gaan.
Overzetten van films dienen van te voren betaald te zijn .
Direct u bij ontvangst direct dient te controleren of alles naar behoren 
werkt. Films door u gemaakt en door ons bewerkt mogen dus door u NIET 
gekopieerd worden. 
Wel kunt u van te voren aangeven hoeveel kopieën u wenst. Tevens kunt 
u de opgenomen films door ons overgezet of gemaakt binnen 2 dagen uw 
eventuele klachten kenbaar gemaakt worden maken per mail. 



Hierna vervallen alle  rechten op claims in welke vorm dan ook..  
1) Fouten in teksten en of menu';s van films.( mits door klant goed
    aangeleverd.) worden door videobite.nl gratis opnieuw gemaakt.
2) Aangeleverde films met slechte kwaliteit kunnen wat opgefrist worden,
    maar voor het eindresultaat is videobite.nl niet aansprakelijk.
3) Klant dient ook van te voren aan te geven hoe hij of zei de film
    gemonteerd wil zien en ook in welk formaat en eventuele wensen. 
    ( Vul dan ons aanmelding/opdracht formulier in voor voor overzetten
    van films ,dia's en of foto,s in en verstuur deze aan ons.) 
4) Reparatie van videobanden, aangezien deze gedateerd zijn  10,20 of
    zelfs 30 jaar, de mogelijkheid bestaat dat er na reparatie weer
    breuken en of ander onderdelen kunnen bezwijken, vandaar videobite
    Hier niet voor aansprakelijk gesteld kan worden ook niet na een van te
    voren aangegeven advies waarin videobite een oplossing aanbied.
    Het kan kan voorkomen dat er voor videobanden geen originele
    Onderdelen meer te verkrijgen gezien leeftijd van banden. 

Op elk moment kan videobitegroup besluiten om af te zien van verdere 
reparatie, waarna de werkzaamheden worden gestaakt. Eventuele nieuwe 
onderdelen worden gedemonteerd. Wanneer mogelijk herstelt. 
videobitegroup het toestel in oude staat, alvorens dit te retourneren. 
Onderzoekskosten zullen in rekening worden gebracht.
videobitegroup kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor 
eventuele nieuwe schade aan het betreffende apparaat na een gedane 
reparatie. 
Tenzij nadrukkelijk kan worden vastgesteld door een van onze site's dat 
er sprake is van ernstige tekortkoming van de zijde van Videobitegroup.   

Verzending en verpakking
LET OP! Sluit de netstroomadapter en accu bij! Heeft het apparaat een 
opstart wachtwoord? Verwijder dit dan of vermeld het wachtwoord op een 
briefje.
Verstuur het apparaat in een neutrale doos. Gebruik niet de originele doos 
i.v.m. diefstal gevoeligheid tijdens transport! videobitegroup retourneert 
geen opgestuurd verpakkingsmateriaal; voor terugzending wordt een 
universele doos gebruikt.

Vochtschade
In geval van apparaten die defect zijn geraakt als gevolg van vocht 
schade voert videobitegroup de zogenaamde 'laptop cleaning' procedure 
uit .



Om vervolg schades zoveel mogelijk te voorkomen. Zonder deze cleaning 
voert  geen reparatie meer uit van vocht gerelateerde defecten! En zelfs 
na een cleaning kan het gebeuren dat er, nog steeds als gevolg van de 
vloeistof schade, andere onderdelen beschadigd zijn. En een week na de 
reparatie kan bijvoorbeeld het moederbord er alsnog mee ophouden. Zo'n 
vervolgschade is geenszins te wijten aan de reparatie handelingen van .  
videogroup aanvaardt in deze gevallen dan ook geen enkele 
aansprakelijkheid voor vervolgschade.

Geen reparatie
Als het apparaat aangeleverd in een van onderstaande condities, dan zal 
videobitegroup geen reparatie uitvoeren.

Als het toestel onvolledig wordt aangeleverd
Als het toestel in onderdelen wordt aangeleverd
Als derden op onjuiste wijze aan het toestel hebben gewerkt
Als derden kortsluiting hebben veroorzaakt
Als derden andere schade aan het moederbord hebben veroorzaakt
Als derden ondeskundig nieuwe onderdelen hebben geplaatst
Als derden onderdelen hebben geplaatst waarvan de garantie verzegeling 
gebroken is
Als het vocht nog uit het toestel komt

Verlies van data
Videobitegroup kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor 
eventueel data verlies tijdens transport en reparatie; wijs uw klant erop 
dat het verstandig is om vooraf een back-up van de gegevens te maken.

Diagnose kosten
Videobitegroup berekent € 24,50 ex. btw diagnose kosten wanneer voor 
de reparatie geen toestemming wordt gegeven. Indien de kosten van de 
reparatie lager zijn dan 100 Euro, berekenen wij € 6,75 verzendkosten 
voor de retour zending.


