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Art!kel 1 – Def!n!t!es
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
●
Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarb!j de
consument producten, d!g!tale !nhoud en/of d!ensten verwerft !n verband
met een overeenkomst op afstand en deze zaken, d!g!tale !nhoud en/of
d!ensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde part!j op
bas!s van een afspraak tussen d!e derde en de ondernemer;
●
Bedenkt!jd: de term!jn waarb!nnen de consument gebru!k kan
maken van z!jn herroep!ngsrecht;
●
Consument: de natuurl!jke persoon d!e n!et handelt voor
doele!nden d!e verband houden met z!jn handels-, bedr!jfs-, ambachts- of
beroepsact!v!te!t;
●
Dag: kalenderdag;
●
D!g!tale !nhoud: gegevens d!e !n d!g!tale vorm geproduceerd en
geleverd worden;
●
Duurovereenkomst: een overeenkomst d!e strekt tot de
regelmat!ge lever!ng van zaken, d!ensten en/of d!g!tale !nhoud gedurende
een bepaalde per!ode;
●
Duurzame gegevensdrager: elk hulpm!ddel – waaronder ook
begrepen e-ma!l – dat de consument of ondernemer !n staat stelt om
!nformat!e d!e aan hem persoonl!jk !s ger!cht, op te slaan op een man!er d!e
toekomst!ge raadpleg!ng of gebru!k gedurende een per!ode d!e !s

●

afgestemd op het doel waarvoor de !nformat!e !s bestemd, en d!e
ongew!jz!gde reproduct!e van de opgeslagen !nformat!e mogel!jk maakt;
●
Herroep!ngsrecht: de mogel!jkhe!d van de consument om
b!nnen de bedenkt!jd af te z!en van de overeenkomst op afstand;
●
Ondernemer: de natuurl!jke of rechtspersoon d!e producten,
(toegang tot) d!g!tale !nhoud en/of d!ensten op afstand aan consumenten
aanb!edt;
●
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst d!e tussen de
ondernemer en de consument wordt gesloten !n het kader van een
georgan!seerd systeem voor verkoop op afstand van producten, d!g!tale
!nhoud en/of d!ensten, waarb!j tot en met het slu!ten van de overeenkomst
u!tslu!tend of mede gebru!k gemaakt wordt van één of meer techn!eken
voor commun!cat!e op afstand;
●
Modelformul!er voor herroep!ng: het !n B!jlage I van deze
voorwaarden opgenomen Europese modelformul!er voor herroep!ng. B!jlage
I hoeft n!et ter besch!kk!ng te worden gesteld als de consument ter zake
van z!jn bestell!ng geen herroep!ngsrecht heeft;
●
Techn!ek voor commun!cat!e op afstand: m!ddel dat kan
worden gebru!kt voor het slu!ten van een overeenkomst, zonder dat
consument en ondernemer gel!jkt!jd!g !n dezelfde ru!mte hoeven te z!jn
samengekomen.
Art!kel 2 – Ident!te!t van de ondernemer
Cocosh Concept Store
Grote Overstraat 47
7411JA Deventer
KvK-nummer: 08178697
Ind!en de act!v!te!t van de ondernemer !s onderworpen aan een relevant
vergunn!ngstelsel: de gegevens over de toez!chthoudende autor!te!t.
Ind!en de ondernemer een gereglementeerd beroep u!toefent:
●
de beroepsveren!g!ng of -organ!sat!e waarb!j h!j !s aangesloten;
●
de beroepst!tel, de plaats !n de EU of de Europese Econom!sche
Ru!mte waar deze !s toegekend;
●
een verw!jz!ng naar de beroepsregels d!e !n Nederland van
toepass!ng z!jn en aanw!jz!ngen waar en hoe deze beroepsregels
toegankel!jk z!jn.
Art!kel 3 – Toepassel!jkhe!d
●
Deze algemene voorwaarden z!jn van toepass!ng op elk aanbod
van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand
tussen ondernemer en consument.
●
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de
tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument besch!kbaar
gesteld. Ind!en d!t redel!jkerw!js n!et mogel!jk !s, zal de ondernemer voordat
de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke w!jze de
algemene voorwaarden b!j de ondernemer z!jn !n te z!en en dat z!j op
verzoek van de consument zo spoed!g mogel!jk kosteloos worden

toegezonden.
Ind!en de overeenkomst op afstand elektron!sch wordt gesloten,
kan !n afw!jk!ng van het vor!ge l!d en voordat de overeenkomst op afstand
wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs
elektron!sche weg aan de consument ter besch!kk!ng worden gesteld op
zodan!ge w!jze dat deze door de consument op een eenvoud!ge man!er kan
worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Ind!en d!t
redel!jkerw!js n!et mogel!jk !s, zal voordat de overeenkomst op afstand
wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden
langs elektron!sche weg kan worden kenn!sgenomen en dat z!j op verzoek
van de consument langs elektron!sche weg of op andere w!jze kosteloos
zullen worden toegezonden.
●
Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens
spec!f!eke product- of d!enstenvoorwaarden van toepass!ng z!jn, !s het
tweede en derde l!d van overeenkomst!ge toepass!ng en kan de consument
z!ch !n geval van tegenstr!jd!ge voorwaarden steeds beroepen op de
toepassel!jke bepal!ng d!e voor hem het meest gunst!g !s.
●

Art!kel 4 – Het aanbod
●
Ind!en een aanbod een beperkte geld!ghe!dsduur heeft of onder
voorwaarden gesch!edt, wordt d!t nadrukkel!jk !n het aanbod vermeld.
●
Het aanbod bevat een volled!ge en nauwkeur!ge omschr!jv!ng van
de aangeboden producten, d!g!tale !nhoud en/of d!ensten. De beschr!jv!ng
!s voldoende gedeta!lleerd om een goede beoordel!ng van het aanbod door
de consument mogel!jk te maken. Als de ondernemer gebru!k maakt van
afbeeld!ngen, z!jn deze een waarhe!dsgetrouwe weergave van de
aangeboden producten, d!ensten en/of d!g!tale !nhoud. Kennel!jke
verg!ss!ngen of kennel!jke fouten !n het aanbod b!nden de ondernemer n!et.
●
Elk aanbod bevat zodan!ge !nformat!e, dat voor de consument
du!del!jk !s wat de rechten en verpl!cht!ngen z!jn, d!e aan de aanvaard!ng
van het aanbod z!jn verbonden.
Art!kel 5 – De overeenkomst
●
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde !n l!d
4, tot stand op het moment van aanvaard!ng door de consument van het
aanbod en het voldoen aan de daarb!j gestelde voorwaarden.
●
Ind!en de consument het aanbod langs elektron!sche weg heeft
aanvaard, bevest!gt de ondernemer onverw!jld langs elektron!sche weg de
ontvangst van de aanvaard!ng van het aanbod. Zolang de ontvangst van
deze aanvaard!ng n!et door de ondernemer !s bevest!gd, kan de consument
de overeenkomst ontb!nden.
●
Ind!en de overeenkomst elektron!sch tot stand komt, treft de
ondernemer passende techn!sche en organ!sator!sche maatregelen ter
beve!l!g!ng van de elektron!sche overdracht van data en zorgt h!j voor een
ve!l!ge web omgev!ng. Ind!en de consument elektron!sch kan betalen, zal
de ondernemer daartoe passende ve!l!ghe!dsmaatregelen !n acht nemen.

●

●
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●

●
●

●
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●

De ondernemer kan z!ch b!nnen wettel!jke kaders – op de hoogte
stellen of de consument aan z!jn betal!ngsverpl!cht!ngen kan voldoen,
alsmede van al d!e fe!ten en factoren d!e van belang z!jn voor een
verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Ind!en de
ondernemer op grond van d!t onderzoek goede gronden heeft om de
overeenkomst n!et aan te gaan, !s h!j gerecht!gd gemot!veerd een bestell!ng
of aanvraag te we!geren of aan de u!tvoer!ng b!jzondere voorwaarden te
verb!nden.
De ondernemer zal u!terl!jk b!j lever!ng van het product, de d!enst
of d!g!tale !nhoud aan de consument de volgende !nformat!e, schr!ftel!jk of
op zodan!ge w!jze dat deze door de consument op een toegankel!jke
man!er kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,
meesturen:
het bezoekadres van de vest!g!ng van de ondernemer waar de
consument met klachten terecht kan;
de voorwaarden waaronder en de w!jze waarop de consument van
het herroep!ngsrecht gebru!k kan maken, dan wel een du!del!jke meld!ng
!nzake het u!tgesloten z!jn van het herroep!ngsrecht;
de !nformat!e over garant!es en bestaande serv!ce na aankoop;
de pr!js met !nbegr!p van alle belast!ngen van het product, d!enst
of d!g!tale !nhoud; voor zover van toepass!ng de kosten van aflever!ng; en
de w!jze van betal!ng, aflever!ng of u!tvoer!ng van de overeenkomst op
afstand;
de vere!sten voor opzegg!ng van de overeenkomst !nd!en de
overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde
duur !s;
!nd!en de consument een herroep!ngsrecht heeft, het
modelformul!er voor herroep!ng.
In geval van een duurtransact!e !s de bepal!ng !n het vor!ge l!d
slechts van toepass!ng op de eerste lever!ng.

Art!kel 6 – Herroep!ngsrecht
B!j producten:
●
De consument kan een overeenkomst met betrekk!ng tot de
aankoop van een product gedurende een bedenkt!jd van m!n!maal 8 dagen
zonder opgave van redenen ontb!nden. De ondernemer mag de consument
vragen naar de reden van herroep!ng, maar deze n!et tot opgave van z!jn
reden(en) verpl!chten.
●
De !n l!d 1 genoemde bedenkt!jd gaat !n op de dag nadat de
consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, d!e n!et
de vervoerder !s, het product heeft ontvangen, of:
●
als de consument !n eenzelfde bestell!ng meerdere producten
heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen
derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, m!ts h!j
de consument h!er voorafgaand aan het bestelproces op du!del!jke w!jze
over heeft geïnformeerd, een bestell!ng van meerdere producten met een

versch!llende levert!jd we!geren.
als de lever!ng van een product bestaat u!t versch!llende
zend!ngen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem
aangewezen derde, de laatste zend!ng of het laatste onderdeel heeft
ontvangen;
●
b!j overeenkomsten voor regelmat!ge lever!ng van producten
gedurende een bepaalde per!ode: de dag waarop de consument, of een
door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
B!j d!ensten en d!g!tale !nhoud d!e n!et op een mater!ële drager !s geleverd:
●
De consument kan een d!enstenovereenkomst en een
overeenkomst voor lever!ng van d!g!tale !nhoud d!e n!et op een mater!ële
drager !s geleverd gedurende m!n!maal 8 dagen zonder opgave van
redenen ontb!nden. De ondernemer mag de consument vragen naar de
reden van herroep!ng, maar deze n!et tot opgave van z!jn reden(en)
verpl!chten.
●
De !n l!d 3 genoemde bedenkt!jd gaat !n op de dag d!e volgt op
het slu!ten van de overeenkomst.
Verlengde bedenkt!jd voor producten, d!ensten en d!g!tale !nhoud d!e n!et op
een mater!ële drager !s geleverd b!j n!et !nformeren over herroep!ngsrecht:
●
Ind!en de ondernemer de consument de wettel!jk verpl!chte
!nformat!e over het herroep!ngsrecht of het modelformul!er voor herroep!ng
n!et heeft verstrekt, loopt de bedenkt!jd af twaalf maanden na het e!nde van
de oorspronkel!jke, overeenkomst!g de vor!ge leden van d!t art!kel
vastgestelde bedenkt!jd.
●
Ind!en de ondernemer de !n het voorgaande l!d bedoelde
!nformat!e aan de consument heeft verstrekt b!nnen twaalf maanden na de
!ngangsdatum van de oorspronkel!jke bedenkt!jd, verstr!jkt de bedenkt!jd 8
dagen na de dag waarop de consument d!e !nformat!e heeft ontvangen.
Art!kel 7 – Verpl!cht!ngen van de consument t!jdens de bedenkt!jd
●
T!jdens de bedenkt!jd zal de consument zorgvuld!g omgaan met
het product en de verpakk!ng. H!j zal het product slechts u!tpakken of
gebru!ken !n de mate d!e nod!g !s om de aard, de kenmerken en de werk!ng
van het product vast te stellen. Het u!tgangspunt h!erb!j !s dat de
consument het product slechts mag hanteren en !nspecteren zoals h!j dat
!n een w!nkel zou mogen doen.
●
De consument !s alleen aansprakel!jk voor waardeverm!nder!ng
van het product d!e het gevolg !s van een man!er van omgaan met het
product d!e verder gaat dan toegestaan !n l!d 1.
●
De consument !s n!et aansprakel!jk voor waardeverm!nder!ng van
het product als de ondernemer hem n!et voor of b!j het slu!ten van de
overeenkomst alle wettel!jk verpl!chte !nformat!e over het herroep!ngsrecht
heeft verstrekt.
Art!kel 8 – U!toefen!ng van het herroep!ngsrecht door de consument en
kosten daarvan
●
Als de consument gebru!k maakt van z!jn herroep!ngsrecht, meldt
h!j d!t b!nnen de bedenkterm!jn door m!ddel van het modelformul!er voor
●

●

herroep!ng of op andere ondubbelz!nn!ge w!jze aan de ondernemer.
Zo snel mogel!jk, maar b!nnen 8 dagen vanaf de dag volgend op
de !n l!d 1 bedoelde meld!ng, zendt de consument het product terug, of
overhand!gt h!j d!t aan (een gemacht!gde van) de ondernemer. D!t hoeft n!et
als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De
consument heeft de terugzendterm!jn !n elk geval !n acht genomen als h!j
het product terugzendt voordat de bedenkt!jd !s verstreken.
●

●
●

●

●

De consument zendt het product terug met alle geleverde
toebehoren, !nd!en redel!jkerw!js mogel!jk !n or!g!nele staat en verpakk!ng,
en conform de door de ondernemer verstrekte redel!jke en du!del!jke
!nstruct!es.
Het r!s!co en de bew!jslast voor de ju!ste en t!jd!ge u!toefen!ng
van het herroep!ngsrecht l!gt b!j de consument.
De consument draagt de rechtstreekse kosten van het
terugzenden van het product. Als de ondernemer n!et heeft gemeld dat de
consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de
kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzend!ng
n!et te dragen.
Ind!en de consument herroept na eerst u!tdrukkel!jk te hebben
verzocht dat de verr!cht!ng van de d!enst of de lever!ng van gas, water of
elektr!c!te!t d!e n!et gereed voor verkoop z!jn gemaakt !n een beperkt
volume of bepaalde hoeveelhe!d aanvangt t!jdens de bedenkt!jd, !s de
consument de ondernemer een bedrag verschuld!gd dat evenred!g !s aan
dat gedeelte van de verb!nten!s dat door de ondernemer !s nagekomen op
het moment van herroep!ng, vergeleken met de volled!ge nakom!ng van de
verb!nten!s.
De consument draagt geen kosten voor de u!tvoer!ng van
d!ensten of de lever!ng van water, gas of elektr!c!te!t, d!e n!et gereed voor
verkoop z!jn gemaakt !n een beperkt volume of hoeveelhe!d, of tot lever!ng
van stadsverwarm!ng, !nd!en:
○
de ondernemer de consument de wettel!jk verpl!chte
!nformat!e over het herroep!ngsrecht, de kostenvergoed!ng b!j
herroep!ng of het modelformul!er voor herroep!ng n!et heeft verstrekt,
of;
○
de consument n!et u!tdrukkel!jk om de aanvang van de
u!tvoer!ng van de d!enst of lever!ng van gas, water, elektr!c!te!t of
stadsverwarm!ng t!jdens de bedenkt!jd heeft verzocht.
○
De consument draagt geen kosten voor de volled!ge of
gedeeltel!jke lever!ng van n!et op een mater!ële drager geleverde
d!g!tale !nhoud, !nd!en:
○
h!j voorafgaand aan de lever!ng ervan n!et u!tdrukkel!jk heeft
!ngestemd met het beg!nnen van de nakom!ng van de overeenkomst
voor het e!nde van de bedenkt!jd;
○
h!j n!et heeft erkend z!jn herroep!ngsrecht te verl!ezen b!j het
verlenen van z!jn toestemm!ng; of
○
de ondernemer heeft nagelaten deze verklar!ng van de

○
○

consument te bevest!gen.
Als de consument gebru!k maakt van z!jn herroep!ngsrecht,
worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Art!kel 9 – Verpl!cht!ngen van de ondernemer b!j herroep!ng
●
Als de ondernemer de meld!ng van herroep!ng door de
consument op elektron!sche w!jze mogel!jk maakt, stuurt h!j na ontvangst
van deze meld!ng onverw!jld een ontvangstbevest!g!ng.
●
De ondernemer vergoedt alle betal!ngen van de consument,
!nclus!ef eventuele lever!ngskosten door de ondernemer !n reken!ng
gebracht voor het geretourneerde product, onverw!jld doch b!nnen 8 dagen
volgend op de dag waarop de consument hem de herroep!ng meldt. Tenz!j
de ondernemer aanb!edt het product zelf af te halen, mag h!j wachten met
terugbetalen tot h!j het product heeft ontvangen of tot de consument
aantoont dat h!j het product heeft teruggezonden, naar gelang welk t!jdst!p
eerder valt.
●
De ondernemer gebru!kt voor terugbetal!ng hetzelfde
betaalm!ddel dat de consument heeft gebru!kt, tenz!j de consument
!nstemt met een andere methode. De terugbetal!ng !s kosteloos voor de
consument.
●
Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van
lever!ng dan de goedkoopste standaardlever!ng, hoeft de ondernemer de
b!jkomende kosten voor de duurdere methode n!et terug te betalen.
Art!kel 10 – U!tslu!t!ng herroep!ngsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten en d!ensten u!tslu!ten van het
herroep!ngsrecht, maar alleen als de ondernemer d!t du!del!jk b!j het aanbod,
althans t!jd!g voor het slu!ten van de overeenkomst, heeft vermeld:
●
Producten of d!ensten waarvan de pr!js gebonden !s aan
schommel!ngen op de f!nanc!ële markt waarop de ondernemer geen !nvloed
heeft en d!e z!ch b!nnen de herroep!ngsterm!jn kunnen voordoen;
●
Overeenkomsten d!e gesloten z!jn t!jdens een openbare ve!l!ng.
Onder een openbare ve!l!ng wordt verstaan een verkoopmethode waarb!j
producten, d!g!tale !nhoud en/of d!ensten door de ondernemer worden
aangeboden aan de consument d!e persoonl!jk aanwez!g !s of de
mogel!jkhe!d kr!jgt persoonl!jk aanwez!g te z!jn op de ve!l!ng, onder le!d!ng
van een ve!l!ngmeester, en waarb!j de succesvolle b!eder verpl!cht !s de
producten, d!g!tale !nhoud en/of d!ensten af te nemen;
●
D!enstenovereenkomsten, na volled!ge u!tvoer!ng van de d!enst,
maar alleen als:
●
de u!tvoer!ng !s begonnen met u!tdrukkel!jke voorafgaande
!nstemm!ng van de consument; en
●
de consument heeft verklaard dat h!j z!jn herroep!ngsrecht
verl!est zodra de ondernemer de overeenkomst volled!g heeft u!tgevoerd;
●
Pakketre!zen als bedoeld !n art!kel 7:500 BW en overeenkomsten
van personenvervoer;

●

●
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D!enstenovereenkomsten voor terbesch!kk!ngstell!ng van
accommodat!e, als !n de overeenkomst een bepaalde datum of per!ode van
u!tvoer!ng !s voorz!en en anders dan voor woondoele!nden,
goederenvervoer, autoverhuurd!ensten en cater!ng;
Overeenkomsten met betrekk!ng tot vr!jet!jdsbested!ng, als !n de
overeenkomst een bepaalde datum of per!ode van u!tvoer!ng daarvan !s
voorz!en;
Volgens spec!f!cat!es van de consument vervaard!gde producten,
d!e n!et geprefabr!ceerd z!jn en d!e worden vervaard!gd op bas!s van een
!nd!v!duele keuze of besl!ss!ng van de consument, of d!e du!del!jk voor een
spec!f!eke persoon bestemd z!jn;
Producten d!e snel bederven of een beperkte houdbaarhe!d
hebben;
Verzegelde producten d!e om redenen van
gezondhe!dsbescherm!ng of hyg!ëne n!et gesch!kt z!jn om te worden
teruggezonden en waarvan de verzegel!ng na lever!ng !s verbroken;
Producten d!e na lever!ng door hun aard onherroepel!jk vermengd
z!jn met andere producten;
Alcohol!sche dranken waarvan de pr!js !s overeengekomen b!j het
slu!ten van de overeenkomst, maar waarvan de lever!ng slechts kan
plaatsv!nden na 30 dagen, en waarvan de werkel!jke waarde afhankel!jk !s
van schommel!ngen van de markt waarop de ondernemer geen !nvloed
heeft;
Verzegelde aud!o-, v!deo-opnamen en computerprogrammatuur,
waarvan de verzegel!ng na lever!ng !s verbroken;
Kranten, t!jdschr!ften of magaz!nes, met u!tzonder!ng van
abonnementen h!erop;
De lever!ng van d!g!tale !nhoud anders dan op een mater!ële
drager, maar alleen als:
de u!tvoer!ng !s begonnen met u!tdrukkel!jke voorafgaande
!nstemm!ng van de consument; en
de consument heeft verklaard dat h!j h!ermee z!jn
herroep!ngsrecht verl!est.

Art!kel 11 – De pr!js
●
Gedurende de !n het aanbod vermelde geld!ghe!dsduur worden
de pr!jzen van de aangeboden producten en/of d!ensten n!et verhoogd,
behoudens pr!jsw!jz!g!ngen als gevolg van verander!ngen !n btw-tar!even.
●
In afw!jk!ng van het vor!ge l!d kan de ondernemer producten of
d!ensten waarvan de pr!jzen gebonden z!jn aan schommel!ngen op de
f!nanc!ële markt en waar de ondernemer geen !nvloed op heeft, met
var!abele pr!jzen aanb!eden. Deze gebondenhe!d aan schommel!ngen en
het fe!t dat eventueel vermelde pr!jzen r!chtpr!jzen z!jn, worden b!j het
aanbod vermeld.
●
Pr!jsverhog!ngen b!nnen 3 maanden na de totstandkom!ng van de
overeenkomst z!jn alleen toegestaan !nd!en z!j het gevolg z!jn van wettel!jke

●

regel!ngen of bepal!ngen.
Pr!jsverhog!ngen vanaf 3 maanden na de totstandkom!ng van de
overeenkomst z!jn alleen toegestaan !nd!en de ondernemer d!t bedongen
heeft en:
●
deze het gevolg z!jn van wettel!jke regel!ngen of bepal!ngen; of
●
de consument de bevoegdhe!d heeft de overeenkomst op te
zeggen met !ngang van de dag waarop de pr!jsverhog!ng !ngaat.
●
De !n het aanbod van producten of d!ensten genoemde pr!jzen
z!jn !nclus!ef btw.
●

Art!kel 12 – Nakom!ng overeenkomst en extra garant!e
●
De ondernemer staat er voor !n dat de producten en/of d!ensten
voldoen aan de overeenkomst, de !n het aanbod vermelde spec!f!cat!es, aan
de redel!jke e!sen van deugdel!jkhe!d en/of bru!kbaarhe!d en de op de
datum van de totstandkom!ng van de overeenkomst bestaande wettel!jke
bepal!ngen en/of overhe!dsvoorschr!ften. Ind!en overeengekomen staat de
ondernemer er tevens voor !n dat het product gesch!kt !s voor ander dan
normaal gebru!k.
●
Een door de ondernemer, d!ens toeleveranc!er, fabr!kant of
!mporteur verstrekte extra garant!e beperkt n!mmer de wettel!jke rechten
en vorder!ngen d!e de consument op grond van de overeenkomst tegenover
de ondernemer kan doen gelden !nd!en de ondernemer !s tekortgeschoten
!n de nakom!ng van z!jn deel van de overeenkomst.
●
Onder extra garant!e wordt verstaan !edere verb!nten!s van de
ondernemer, d!ens toeleveranc!er, !mporteur of producent waar!n deze aan
de consument bepaalde rechten of vorder!ngen toekent d!e verder gaan
dan waartoe deze wettel!jk verpl!cht !s !n geval h!j !s tekortgeschoten !n de
nakom!ng van z!jn deel van de overeenkomst.
Art!kel 13 – Lever!ng en u!tvoer!ng
●
De ondernemer zal de grootst mogel!jke zorgvuld!ghe!d !n acht
nemen b!j het !n ontvangst nemen en b!j de u!tvoer!ng van bestell!ngen van
producten en b!j de beoordel!ng van aanvragen tot verlen!ng van d!ensten.
●
Als plaats van lever!ng geldt het adres dat de consument aan de
ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
●
Met !nachtnem!ng van hetgeen h!erover !n art!kel 4 van deze
algemene voorwaarden !s vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde
bestell!ngen met bekwame spoed doch u!terl!jk b!nnen 30 dagen u!tvoeren,
tenz!j een andere lever!ngsterm!jn !s overeengekomen. Ind!en de bezorg!ng
vertrag!ng onderv!ndt, of !nd!en een bestell!ng n!et dan wel slechts
gedeeltel!jk kan worden u!tgevoerd, ontvangt de consument h!ervan u!terl!jk
30 dagen nadat h!j de bestell!ng geplaatst heeft ber!cht. De consument
heeft !n dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te
ontb!nden en recht op eventuele schadevergoed!ng.
●
Na ontb!nd!ng conform het vor!ge l!d zal de ondernemer het
bedrag dat de consument betaald heeft onverw!jld terugbetalen.

●

Het r!s!co van beschad!g!ng en/of verm!ss!ng van producten
berust b!j de ondernemer tot het moment van bezorg!ng aan de consument
of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte
vertegenwoord!ger, tenz!j u!tdrukkel!jk anders !s overeengekomen.

Art!kel 14 – Duurtransact!es: duur, opzegg!ng en verleng!ng
Opzegg!ng:
●
De consument kan een overeenkomst d!e voor onbepaalde t!jd !s
aangegaan en d!e strekt tot het geregeld afleveren van producten
(elektr!c!te!t daaronder begrepen) of d!ensten, te allen t!jde opzeggen met
!nachtnem!ng van daartoe overeengekomen opzegg!ngsregels en een
opzegterm!jn van ten hoogste één maand.
●
De consument kan een overeenkomst d!e voor bepaalde t!jd !s
aangegaan en d!e strekt tot het geregeld afleveren van producten
(elektr!c!te!t daaronder begrepen) of d!ensten, te allen t!jde tegen het e!nde
van de bepaalde duur opzeggen met !nachtnem!ng van daartoe
overeengekomen opzegg!ngsregels en een opzegterm!jn van ten hoogste
één maand.
●
De consument kan de !n de vor!ge leden genoemde
overeenkomsten:
●
te allen t!jde opzeggen en n!et beperkt worden tot opzegg!ng op
een bepaald t!jdst!p of !n een bepaalde per!ode;
●
tenm!nste opzeggen op dezelfde w!jze als z!j door hem z!jn
aangegaan;
●
alt!jd opzeggen met dezelfde opzegterm!jn als de ondernemer
voor z!chzelf heeft bedongen.
Verleng!ng:
●
Een overeenkomst d!e voor bepaalde t!jd !s aangegaan en d!e
strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektr!c!te!t daaronder
begrepen) of d!ensten, mag n!et st!lzw!jgend worden verlengd of vern!euwd
voor een bepaalde duur.
●
In afw!jk!ng van het vor!ge l!d mag een overeenkomst d!e voor
bepaalde t!jd !s aangegaan en d!e strekt tot het geregeld afleveren van
dag- n!euws- en weekbladen en t!jdschr!ften st!lzw!jgend worden verlengd
voor een bepaalde duur van max!maal dr!e maanden, als de consument
deze verlengde overeenkomst tegen het e!nde van de verleng!ng kan
opzeggen met een opzegterm!jn van ten hoogste één maand.
●
Een overeenkomst d!e voor bepaalde t!jd !s aangegaan en d!e
strekt tot het geregeld afleveren van producten of d!ensten, mag alleen
st!lzw!jgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te
allen t!jde mag opzeggen met een opzegterm!jn van ten hoogste één
maand. De opzegterm!jn !s ten hoogste dr!e maanden !n geval de
overeenkomst strekt tot het geregeld, maar m!nder dan eenmaal per
maand, afleveren van dag-, n!euws- en weekbladen en t!jdschr!ften.
●
Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter
kenn!smak!ng afleveren van dag-, n!euws- en weekbladen en t!jdschr!ften

●

(proef- of kenn!smak!ngsabonnement) wordt n!et st!lzw!jgend voortgezet
en e!nd!gt automat!sch na afloop van de proef- of kenn!smak!ngsper!ode.
Duur:
●
Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag
de consument na een jaar de overeenkomst te allen t!jde met een
opzegterm!jn van ten hoogste één maand opzeggen, tenz!j de redel!jkhe!d
en b!ll!jkhe!d z!ch tegen opzegg!ng vóór het e!nde van de overeengekomen
duur verzetten.
Art!kel 15 – Betal!ng
●
Voor zover n!et anders !s bepaald !n de overeenkomst of
aanvullende voorwaarden, d!enen de door de consument verschuld!gde
bedragen te worden voldaan b!nnen 14 dagen na het !ngaan van de
bedenkterm!jn, of b!j het ontbreken van een bedenkterm!jn b!nnen 14 dagen
na het slu!ten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het
verlenen van een d!enst, vangt deze term!jn aan op de dag nadat de
consument de bevest!g!ng van de overeenkomst heeft ontvangen.
●
B!j de verkoop van producten aan consumenten mag de
consument !n algemene voorwaarden n!mmer verpl!cht worden tot
vooru!tbetal!ng van meer dan 50%. Wanneer vooru!tbetal!ng !s bedongen,
kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de u!tvoer!ng
van de desbetreffende bestell!ng of d!enst(en), alvorens de bedongen
vooru!tbetal!ng heeft plaatsgevonden.
●
De consument heeft de pl!cht om onju!stheden !n verstrekte of
vermelde betaalgegevens onverw!jld aan de ondernemer te melden.
●
Ind!en de consument n!et t!jd!g aan z!jn betal!ngsverpl!cht!ng(en)
voldoet, !s deze, nadat h!j door de ondernemer !s gewezen op de te late
betal!ng en de ondernemer de consument een term!jn van 14 dagen heeft
gegund om alsnog aan z!jn betal!ngsverpl!cht!ngen te voldoen, na het
u!tbl!jven van betal!ng b!nnen deze 14-dagen-term!jn, over het nog
verschuld!gde bedrag de wettel!jke rente verschuld!gd en !s de ondernemer
gerecht!gd de door hem gemaakte bu!tengerechtel!jke !ncassokosten !n
reken!ng te brengen. Deze !ncassokosten bedragen max!maal: 15% over
openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende €
2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een m!n!mum van € 40,=.
De ondernemer kan ten voordele van de consument afw!jken van
genoemde bedragen en percentages.
Art!kel 16 – Klachtenregel!ng
●
De ondernemer besch!kt over een voldoende bekend gemaakte
klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomst!g deze
klachtenprocedure.
●
Klachten over de u!tvoer!ng van de overeenkomst moeten b!nnen
bekwame t!jd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd,
volled!g en du!del!jk omschreven worden !nged!end b!j de ondernemer.
●
B!j de ondernemer !nged!ende klachten worden b!nnen een

●

term!jn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.
Als een klacht een voorz!enbaar langere verwerk!ngst!jd vraagt, wordt door
de ondernemer b!nnen de term!jn van 14 dagen geantwoord met een
ber!cht van ontvangst en een !nd!cat!e wanneer de consument een meer
u!tvoer!g antwoord kan verwachten.
●
De consument d!ent de ondernemer !n !eder geval 4 weken de t!jd
te geven om de klacht !n onderl!ng overleg op te lossen. Na deze term!jn
ontstaat een gesch!l dat vatbaar !s voor de gesch!llenregel!ng.
Art!kel 17 – Gesch!llen
●
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument
waarop deze algemene voorwaarden betrekk!ng hebben, !s u!tslu!tend
Nederlands recht van toepass!ng.
Art!kel 18 – Aanvullende of afw!jkende bepal!ngen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afw!jkende bepal!ngen
mogen n!et ten nadele van de consument z!jn en d!enen schr!ftel!jk te worden
vastgelegd dan wel op zodan!ge w!jze dat deze door de consument op een
toegankel!jke man!er kunnen worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager.

