ALGEMENE VOORWAARDEN
Interieuradvies
Algemene voorwaarden Interieurontwerpster IKBENMIES – Opdrachtgever
Algemeen: Deze voorwaarden zijn van toepassing in de verhouding tussen opdrachtgever en
interieurontwerpster onder nadrukkelijke uitsluiting van de voorwaarden van de opdrachtgever.


Artikel 1. Definities
1.1 Om misverstanden te voorkomen zijn hieronder, voor opdrachten uitgevoerd door eenmanszaak
ingeschreven bij de KVK onder nummer 81502265 IKBENMIES, gevestigd te Haarlem, de Algemene
Voorwaarden van IKBENMIES opgenomen.
1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die de opdracht aan IKBENMIES heeft verleend.
1.3 Opdracht: de overeenkomst die tussen opdrachtgever en IKBENMIES tot stand is gekomen.
1.4 Project: het geheel van activiteiten gericht op het tot stand brengen van datgene wat de opdrachtgever
beoogt.
1.5 Documenten: informatiedragers in elke vorm, verstrekt door de opdrachtgever dan wel door IKBENMIES.
1.6 Werk: IKBENMIES die de opdracht aanvaardt en in opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden verricht
op het gebied van interieurontwerp, interieur styling en interieuradvies.

Artikel 2. Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachtbevestigingen van de
opdrachtgever IKBENMIES. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de
opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk
of elektronisch zijn overeengekomen tussen opdrachtgever en IKBENMIES.
2.3 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten
worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. IKBENMIES en
de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q.
vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van
de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
2.4 Als er een situatie ontstaat die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan moet deze situatie beoordeeld
worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
2.5 IKBENMIES heeft het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen. Voor
reeds afgesloten overeenkomsten blijven de voorwaarden van kracht die ten allen tijde van het sluiten van de
overeenkomst geldig waren.

Artikel 3. Offertes en opdracht overeenkomsten
3.1 De door IKBENMIES opgestelde offertes zijn geheel vrijblijvend en kunnen tot het moment van akkoord
worden herroepen.
3.2 Een verstrekte opdracht, met duidelijke beschrijving wordt door IKBENMIES schriftelijk bevestigd en door de
opdrachtgever voor akkoord schriftelijk bevestigd.

3.3 Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk al dan niet via email door
IKBENMIES zijn bevestigd.
3.4 De door IKBENMIES opgestelde offertes en prijsopgaven zijn niet geldig voor toekomstige opdrachten, tenzij
anders vermeld.
3.5 De prijzen in de offertes zijn inclusief BTW exclusief reis- en verblijfkosten, parkeerkosten, verzend- en
administratiekosten en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is vermeld.
3.6 IKBENMIES kan niet aan haar offerteprijs worden gehouden, als die offerte prijs, of een onderdeel daarvan,
een kennelijke vergissing of verschrijving bevat
3.7 Een samengestelde prijsopgave verplicht IKBENMIES niet tot het verrichten van een deel van de opdracht
tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.8 De opdrachtgever heeft kennis genomen van de algemene voorwaarden van IKBENMIES.
3.9 IKBENMIES heeft ten allen tijde het recht zonder opgaaf van redenen een potentiële opdrachtgever te
weigeren.
3.10 Op alle overeenkomsten gesloten met IKBENMIES is het Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 4. De opdracht
4.1 IKBENMIES doet haar uiterste best de opdracht zo goed mogelijk uit te voeren. IKBENMIES kan niet
aansprakelijk zijn voor een tegenvallend resultaat als het door haar gegeven advies of ontwerp dat voortvloeit uit
de opdracht (‘Advies of Ontwerp’) wordt uitgevoerd. Ook dat geval dient de overeengekomen vergoeding te
worden betaald. Wanneer u besluit het Advies of Ontwerp –om welke reden dan ook- niet uit te voeren dient de
afgesproken vergoeding volledig voldaan te worden.
4.2 Wil de opdrachtgever de opdracht onderbreken, dan is hij verplicht dit schriftelijk mee te delen aan
IKBENMIES onder vermelding van de gronden. Partijen treden hierna in overleg om de gevolgen te bespreken.
Lijdt IKBENMIES hierdoor schade, dan is de opdrachtgever verplicht die schade te vergoeden. IKBENMIES is
verplicht de schade zoveel mogelijk te beperken.
4.3 De opdrachtgever blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor de keuzes en toepassingen van het door de
interieurontwerpster gegeven advies.
4.4 De opdrachtgever is verplicht om alle gegevens van IKBENMIES vertrouwelijk te behandelen, voor zover de
opdrachtgever weet of kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn.
4.5 IKBENMIES is ten allen tijde bevoegd een opdracht niet in behandeling te nemen.

Artikel 5. Persoonsgegevens
5.1 Persoonlijke gegevens van de opdrachtgever worden in het klantensysteem van IKBENMIES opgeslagen om
opdrachten te verwerken. IKBENMIES geeft nooit persoonsgegevens aan derden en zal er alles aan doen om te
voorkomen dat uw gegevens in handen kunnen vallen van derden. IKBENMIES hanteert bij het gebruik van
persoonlijke gegevens van de opdrachtgever de desbetreffende wetgeving. - Zie privacybeleid.

Artikel 6. Prijzen en betaling
6.1 IKBENMIES heeft voor de uitvoering van de Opdracht recht op een vergoeding. Dit kan bestaan uit een
vergoeding per uur of een vastgesteld bedrag. Partijen maken afspraken over de vergoeding van gemaakte
bijkomende kosten zoals reiskosten en printkosten. Betaling van de factuur dient te gebeuren binnen 14 dagen
na factuurdatum.

6.2 De vastgestelde prijzen zijn inclusief BTW exclusief reis- en verblijfkosten, parkeerkosten, verzend- en
administratiekosten en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is vermeld.
6.3 Binnen een straal van 10 km van Haarlem worden er geen reiskosten berekend.

6.4 IKBENMIES mag van opdrachtgever verlangen dat hij een voorschot voldoet voordat ze begint aan de
uitvoering van de Opdracht. Dit voorschot bestaat over het algemeen uit 50% van het honorarium. IKBENMIES
mag na afronding van onderdelen van een Opdracht een factuur sturen. De hoogte van het bedrag wordt
overlegd met de Opdrachtgever.
6.5 Het is aan de opdrachtgever om IKBENMIES te voorzien van alle benodigde materialen en informatie die
nodig is om de opdracht goed uit te kunnen voeren. Indien IKBENMIES extra werkzaamheden moet uitvoeren
omdat Opdrachtgever heeft nagelaten de benodigde informatie/ materialen ter beschikking te stellen, dan zal
IKBENMIES de bijkomende werkzaamheden apart in rekening brengen volgens de gebruikelijke tarieven.
6.6 IKBENMIES kan advies geven over het inschakelen van derde partijen voor uitvoering van het Advies of
Ontwerp. De rol van IKBENMIES zal nooit verder gaan dan het in contact brengen van Opdrachtgever met derde
partij. IKBENMIES sluit geen overeenkomsten namens de Opdrachtgever met de derde partij, noch zal zij
fungeren als bemiddelaar of agent. IKBENMIES kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van deze
derde partijen/gebreken in de producten die ter beschikking zijn gesteld door deze derde partijen. Indien
IKBENMIES uitspraken doet over (mogelijke) kosten die gemoeid zijn bij de uitvoering van werkzaamheden
door derde partijen, dan is dit altijd indicatief en kunnen er geen rechten aan worden ontleend.
6.7 IKBENMIES informeert de opdrachtgever tijdig over de aard van de aanvullende werkzaamheden en
bijkomende kosten, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is en het verrichten van de aanvullende
werkzaamheden geen uitstel toelaat of ernstige vertraging oplevert.

Artikel 7 – Betaling en invorderingskosten
Declaraties van IKBENMIES dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan op rekeningnummer
NL43 INGB 0795 4271 82 onder vermelding van het factuurnummer.

7.1 Vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van enige betalings- verplichting is een
rente over het openstaande bedrag verschuldigd. De wettelijke rente voor ondernemingen en
overheidsinstanties
bedraagd 8% per maand en voor particulieren 3 % per maand.

7.2 Alle gemaakte kosten om voldoening van declaratie te verkrijgen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke
kosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

7.3 Indien de invordering van een declaratie leidt tot een gerechtelijke procedure, dient de opdrachtgever de
door IKBENMIES daadwerkelijke gemaakte kosten voor rechtsbijstand te vergoeden. De werkzaamheden van de
rechtsbijstandverlener dienen naar de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten in redelijkheid in
rekening zijn gebracht.

7.4 Alle vorderingen van IKBENMIES worden terstond opeisbaar wanneer de opdrachtgever surséance van
betaling of een schuldsanering in de zin van artikel 284 e.v. Fw heeft verzocht, of in staat van faillissement wordt
verklaard, dan wel anderszins in betalingsmoeilijkheden is komen te verkeren. Ditzelfde geldt indien de
opdrachtgever zijn bedrijf in een andere rechtsvorm omzet, of aan een derde overdraagt, dan wel de plaats van
zijn vestiging en/of zijn woonplaats naar het buitenland verplaatst.

Artikel 8. Eigendom- en auteursrechten
8.1 Op alle producten van IKBENMIES rust een eigendomsvoorbehoud tot het moment dat de bestelling volledig
betaald is.
8.2 IKBENMIES heeft het alleenrecht van het in- en uitwendige van een naar zijn ontwerp verwezenlijkt project
foto’s te maken en te vermenigvuldigen. Wel heeft IKBENMIES toestemming nodig van de opdrachtgever voor
het openbaar maken van de afbeeldingen die het inwendige van het project tonen. De foto’s kunnen als
voorbeeld van styling en ontwerp gebruikt worden op www.ikbenmies.nl
8.3 In het kader van de opdracht door IKBENMIES tot stand gebrachte documenten worden eigendom van de
opdrachtgever nadat de opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen tegenover IKBENMIES heeft voldaan.
De documenten mogen worden gebruikt met inachtneming van de wetgeving op het gebied van intellectuele
eigendom.
8.4 Aantekeningen gemaakt door IKBENMIES kunnen geen rechten ontleend worden. IKBENMIES is geen
architect of bouwkundige. U dient voor uitvoering van (ruimtelijke) werkzaamheden de maten te controleren
en/of een gespecialiseerde vakman te betrekken die de technische detaillering verzorgt.
8.5 Alle uit de Opdracht voortkomende intellectuele eigendomsrechten (oa. merkrechten, auteursrechten en
modelrechten) komen toe aan IKBENMIES. De opdrachtgever verkrijgt een gebruiksrecht. Opdrachtgever zal het
advies of ontwerp niet verveelvoudigen of openbaar maken zonder de toestemming van IKBENMIES, tenzij
partijen anders overeenkomen.

Artikel 9. Klachten
9.1 Klachten die direct verband houden met uitgevoerde diensten van IKBENMIES dienen zo spoedig mogelijk,
maar in ieder geval binnen 14 dagen na afronding van de geleverde diensten, schriftelijk aan IKBENMIES worden
medegedeeld.
9.2 Indien de klacht gegrond is, zal IKBENMIES de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1 Ingeval door nalatigheid van opdrachtgever de meubels en accessoires beschadigen of gestolen worden, is
de schade hieruit voortvloeiend voor rekening van de opdrachtgever.
10.2 IKBENMIES is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook. De opdrachtgever blijft altijd zelf
aansprakelijk voor keuze en toepassing van advies, materialen en producten, die door IKBENMIES tijdens het
advies is geadviseerd.
10.3 Indien bepaalde onderdelen van de opdracht, waaronder constructieve en installatie adviezen, door derden
worden vervuld, is IKBENMIES voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk.
Deze derden dienen in het voorkomende geval zelfstandig te worden aangesproken.
10.4 IKBENMIES is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de opdrachtgever of derden, waaronder
gevolgschade en bedrijfsschade.
10.5 Indien de opdrachtgever van mening is dat IKBENMIES tekort is geschoten in de nakoming van haar
verplichtingen, stelt hij deze schriftelijk aansprakelijk en geeft de gelegenheid die tekortkoming(en) op eigen
kosten op te heffen.
10.6 Elke vordering tot schadevergoeding vervalt, indien de vordering niet binnen 14 dagen na het constateren
van de schade of het gebrek schriftelijk aan IKBENMIES kenbaar is gemaakt.
10.7 IKBENMIES is nooit aansprakelijk voor het (gedeeltelijk) niet opvolgen van de adviezen.

Artikel 11. Overmacht
11.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die nakoming van de opdracht blijvend of tijdelijk
verhindert, en die niet aan IKBENMIES kan worden toegerekend. Zoals stakingen in bedrijven waarmee
IKBENMIES overeenkomsten heeft gesloten, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen, niet
voorzienbare vertraging bij toeleveranciers, alsmede het geval dat IKBENMIES geestelijk of lichamelijk
verhinderd is de opdracht naar behoren te vervullen.
11.2 IKBENMIES en de opdrachtgever dienen elkaar zo spoedig mogelijk van een overmachttoestand op de
hoogte te stellen, en in gezamenlijk overleg zoeken naar een in die specifieke situatie een passende oplossing.

Artikel 12. Ontbinding van de overeenkomst
De vorderingen van IKBENMIES op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
12.1 Na het sluiten van de overeenkomst aan IKBENMIES ter kennis genomen omstandigheden geven
IKBENMIES goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
12.2 Indien IKBENMIES de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te
stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
12.3 In de genoemde gevallen is IKBENMIES bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten
dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, onverminderd het recht van IKBENMIES
schadevergoeding te vorderen.



Artikel 13. Diversen
13.1 De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op www.ikbenmies.nl
13.2 De algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 07-01-2021 en uitsluitend van toepassing op
opdrachten die op of na deze datum tot stand komen.
13.3 De opdrachtgever krijgt de algemene voorwaarden van IKBENMIES bij de offerte/opdrachtbevestiging
meegestuurd.
13.4 De opdrachtgever dient van deze voorwaarden op de hoogte te zijn en de offerte/opdrachtbevestiging te
tekenen voor akkoord.


Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
14.1 Op de overeenkomst tussen IKBENMIES en de opdrachtgever is het Nederlandse Recht van toepassing. De
rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen IKBENMIES en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in
het arrondissement waar IKBENMIES is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van
IKBENMIES.
14.2 Partijen hebben zich tot het uiterste ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten voordat ze
een beroep zullen doen op de rechter.

Artikel 15 – Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

15.1 De door IKBENMIES te leveren zaken en diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan
op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in
Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor
het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het
gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld
worden. IKBENMIES kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren
zaken of uit te voeren werkzaamheden.

15.2 Indien de door IKBENMIES verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan
is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt
vermeld.

15.3 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit
onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of
onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van
IKBENMIES, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht
aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien
deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin
aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar
IKBENMIES geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld
doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

15.4 De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de
zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd.
Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt
met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.
Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan IKBENMIES te worden
gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen,
na ontdekking daarvan, schriftelijk aan IKBENMIES te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd
mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat IKBENMIES in staat is adequaat te reageren. De
Opdrachtgever dient IKBENMIES in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

15.5 Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever
blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij
IKBENMIES opdracht gegeven heeft.

15.6 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op
herstel, vervanging of schadeloosstelling.

15.7 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal IKBENMIES de
gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering
redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter
keuze van IKBENMIES, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor
aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak
aan IKBENMIES te retourneren n en de eigendom daarover aan IKBENMIES te verschaffen, tenzij IKBENMIES
anders aangeeft.

15.8 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder
begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van IKBENMIES daardoor gevallen, integraal voor rekening van de
Opdrachtgever.

15.9 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-,
verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en
verweren jegens IKBENMIES en de door IKBENMIES bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden,
één jaar

ALGEMENE VOORWAARDEN
WEBSHOP
Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
1.2 Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een
overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
1.3 Dag: kalenderdag;
1.4 Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten,
waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
1.5 Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan
hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie
van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
1.6 Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de
overeenkomst op afstand;
1.7 Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een
consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
1.8 Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten
aanbiedt;
1.9 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer
georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de
overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
1.10 Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een
overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
1.11 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand
gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
2.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de
consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op
afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en
zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
2.3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en
voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs
elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de
consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit
redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar

van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van
de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
2.4 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden
van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in
geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het
meest gunstig is.
2.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk
nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal
de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking
van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
2.6 Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’
van deze algemene voorwaarden.
2.7 Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen
uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. Het aanbod
3.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit
nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
3.2 Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3.3 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten.
De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument
mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe
weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het
aanbod binden de ondernemer niet.
3.4 Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot
schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
3.5 Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.
Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van
de producten.
3.6 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen
zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: • de prijs inclusief
belastingen;
●
de eventuele kosten van verzending; •
●
de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; • het
al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
●
de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
●
de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs
garandeert;
●
de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de
techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere
basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
●
of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de
consument te raadplegen is;
●
de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van
de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
●
de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
●
de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument
deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

Artikel 4. Herroepingsrecht (Bij levering van producten)
4.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van
redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het
product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend
gemaakte vertegenwoordiger.
4.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het
product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het
product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle
geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de
ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4.3 Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14
dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de
consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen
maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument
dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van
verzending.
4.4 Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te
willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de
koop een feit.

Artikel 5. Kosten in geval van herroeping
5.1 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van
terugzending voor zijn rekening.
5.2 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug
ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.
Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de
consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
5.3 Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument
aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
5.4 De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer
door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te
gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 6. Uitsluiting herroepingsrecht
6.1 De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in
lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het
aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
6.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: a. die door de ondernemer tot stand
zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; c. die
door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; d. die snel kunnen bederven of verouderen; e. waarvan de
prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; f. voor
losse kranten en tijdschriften; g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de
verzegeling heeft verbroken. h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft
verbroken.
6.3 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
●
betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde
datum of tijdens een bepaalde periode;

●
●

waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de
bedenktijd is verstreken;
betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 7. De prijs
7.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten
en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
7.2 In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn
aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele
prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen
richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
7.3 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan
indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
7.4 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien
de ondernemer dit bedongen heeft en: a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of b. de
consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de
prijsverhoging ingaat.
7.5 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
7.6 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt
geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de
foutieve prijs te leveren.

Artikel 8. Conformiteit en Garantie
8.1 De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het
aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de
datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt
is voor ander dan normaal gebruik.
8.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten
en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
8.3 Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering aan de
ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele
verpakking en in nieuwstaat verkerend.
8.4 De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is
echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele
toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van
de producten.
8.5 De garantie geldt niet indien:
●
De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten
repareren en/of bewerken;
●
De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig
worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking
behandeld zijn;
●
De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft
gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 9. Levering en uitvoering
9.1 De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de
uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
9.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
9.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde
bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is
gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling
niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen
nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst
zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
9.4 Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten
ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
9.5 In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument
betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
9.6 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een
vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze
worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht
niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
9.7 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van
bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte
vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10. Duurtransacties Opzegging
10.1 De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met
inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één
maand.
10.2 De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de
bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een
opzegtermijn van ten hoogste één maand.
10.3 De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
●
te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een
bepaalde periode;
●
tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
●
altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft

Artikel 11. Betaling
11.1 Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden
voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een
overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van
de overeenkomst heeft ontvangen.
11.2 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de
ondernemer te melden.

11.3 In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het
recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 12 - Klachtenregeling
12.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht
overeenkomstig deze klachtenprocedure.
12.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk
omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
12.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum
van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de
ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie
wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
12.4 Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders
aangeeft.
12.5. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de
geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

