
Autobianchi Club Nederland 
Internet: www.autobianchi-club.nl 
E-mail: info@autobianchi-club.nl 
 
Voor wie is deze pagina bedoeld?  
Een ieder welke Autobianchi onderdelen, van welk type dan ook, in de aanbieding heeft 
of zoekt. 
 
Hoe?  
De vrager / aanbieder kan een e-mailtje (evt. met / zonder -1- fotoafbeelding) zenden 
aan:  
webmaster@autobianchi-club.nl. De webmaster zal zorg dragen dat de betreffende 
digitale advertentie geplaatst wordt onder de pagina: vraag en aanbod. Tevens kan men 
een berichtje zenden aan het bekende postbusadres: 
Autobianchi Club Nederland, Postbus 21002, 6369ZG Simpelveld. 
 
Hoelang? 
De aanbieding / vraag zal -in beginsel- 4 weken geplaatst blijven. Bij de plaatsing zal 
tevens de plaatsingsdatum aangegeven staan, zodat u weet hoelang uw aanbieding / 
vraag nog gepresenteerd staat. 
 
Verlengen/wijzigen/beëindigen, enz.?  
Indien u de termijn van de vraag / aanbieding wenst te verlengen, de vraag / aanbieding 
wenst te wijzigen; beëindigen, enzovoorts zouden wij u vriendelijk doch dringend willen 
verzoeken hiervan een melding te doen aan: webmaster@autobianchi-club.nl of aan 
ons bekende postbusadres. 
 
Aansprakelijkheid?  
De Autobianchi Club Nederland behoudt zich het recht voor om commerciële 
advertenties en/of advertenties te weigeren/wijzigen indien deze beledigend zijn; 
onfatsoenlijk zijn of niet in overeenstemming met de letter of de geest van de 
doelstellingen van de Autobianchi Club Nederland zijn. U gaat er verder mee akkoord 
ons niet aansprakelijk te houden voor wat door andere gebruikers wordt geplaatst of 
gedaan. Aangezien het meeste van het materiaal op de Vraag en Aanbod pagina 
afkomstig is van andere gebruikers, geven wij geen garantie over de nauwkeurigheid 
van de plaatsingen of andere berichten, of over de kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid 
van wat wordt aangeboden. Daarom sluiten wij alle impliciete garanties en algemene 
voorwaarden uit. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies van geld, goodwill of 
reputatie, noch voor enig bijzondere, indirecte of gevolgschade voortkomend uit uw 
gebruik van de Vraag en Aanbod-pagina. 
 
Kosten?  
Deze dienst is vooralsnog gratis. Wij hopen alle Autobianchi berijders/liefhebbers 
middels deze pagina extra van dienst te kunnen zijn. Voor bedrijven / overige 
commerciële instellingen gelden plaatsingskosten, te weten: 5 Euro per 4 weken. 
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