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ArTikel 1 - DefiniTies
In deze voorwaarden wordT versTaan onder:
1.1
Aanvullende overeenkomsT: een overeenkomsT waarbij de consumenT producTen, digiTale inhoud en/of diensTen verwerfT in
verband meT een overeenkomsT op afsTand en deze zaken, digiTale inhoud en/of diensTen door de ondernemer worden geleverd
of door een derde parTij op basis van een afspraak Tussen die derde en de ondernemer;
1.2
BedenkTijd: de Termijn waarbinnen de consumenT gebruik kan maken van zijn herroepingsrechT;
1.3
ConsumenT: de naTuurlijke persoon die nieT handelT voor doeleinden die verband houden meT zijn handels-, bedrijfs-, ambachTsof beroepsacTiviTeiT;
1.4
Dag: kalenderdag;
1.5
DigiTale inhoud: gegevens die in digiTale vorm geproduceerd en geleverd worden;
1.6
DuurovereenkomsT: een overeenkomsT die sTrekT ToT de regelmaTige levering van zaken, diensTen en/of digiTale inhoud
gedurende een bepaalde periode;
1.7
Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - 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 of gebruik gedurende
een periode die is afgesTemd op heT doel waarvoor de informaTie is besTemd, en die ongewijzigde reproducTie van de
opgeslagen informaTie mogelijk maakT;
1.8
HerroepingsrechT: de mogelijkheid van de consumenT om binnen de bedenkTijd af Te zien van de overeenkomsT op afsTand;
1.9
Ondernemer: de naTuurlijke of rechTspersoon die producTen, (Toegang ToT) digiTale inhoud en/of diensTen op afsTand aan
consumenTen aanbiedT;
1.10
OvereenkomsT op afsTand: een overeenkomsT die Tussen de ondernemer en de consumenT wordT gesloTen in heT kader van een
georganiseerd sysTeem voor verkoop op afsTand van producTen, digiTale inhoud en/of diensTen, waarbij ToT en meT heT sluiTen
van de overeenkomsT uiTsluiTend of mede gebruik gemaakT wordT van één of meer Technieken voor communicaTie op afsTand;
1.11
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 hoeven Te zijn samengekomen.
ArTikel 2 - IdenTiTeiT van de ondernemer
VesTigingsadres:
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BulleT Design
KvK nummer:
64438120
BTW nummer:
NL188344536B01
E-mail klanTenservice:
info@bulleTdesign.nl
ArTikel 3
- Toepasselijkheid
3.1
Deze algemene voorwaarden zijn van Toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke TOT sTand gekomen
overeenkomsT op afsTand Tussen ondernemer en consumenT.
3.2
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 de ondernemer voordaT de overeenkomsT op afsTand wordT
gesloTen, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in Te zien en daT zij op verzoek van de
consumenT zo spoedig mogelijk kosTeloos worden Toegezonden.
3.3
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.
3.4
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 voorwaarden
sTeeds beroepen op de Toepasselijke bepaling die voor hem heT meesT gunsTig is.
ArTikel 4 - HeT aanbod
4.1
Indien een aanbod een beperkTe geldigheidsduur heefT of onder voorwaarden geschiedT, wordT diT nadrukkelijk in heT aanbod
vermeld.
4.2
HeT aanbod bevaT een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producTen, digiTale inhoud 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,
diensTen en/of digiTale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouTen in heT aanbod binden de ondernemer nieT.
4.3
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.
ArTikel 5 - De overeenkomsT
5.1
De overeenkomsT komT, onder voorbehoud van heT bepaalde in lid 4, ToT sTand op heT momenT van aanvaarding door de
consumenT van heT aanbod en heT voldoen aan de daarbij gesTelde voorwaarden.
5.2
Indien de consumenT heT aanbod langs elekTronische weg heefT aanvaard, bevesTigT de ondernemer onverwijld langs
elekTronische weg de onTvangsT van de aanvaarding van heT aanbod. Zolang de onTvangsT van deze aanvaarding nieT door de
ondernemer is bevesTigd, kan de consumenT de overeenkomsT onTbinden.
5.3
Indien de overeenkomsT elekTronisch ToT sTand komT, TrefT de ondernemer passende Technische en organisaTorische
maaTregelen Ter beveiliging van de elekTronische overdrachT van daTa en zorgT hij voor een veilige online omgeving. Indien de
consumenT elekTronisch kan beTalen, zal de ondernemer daarToe passende veiligheidsmaaTregelen in achT nemen.
5.4
De ondernemer kan zich binnen weTTelijke kaders - op de hoogTe sTellen of de consumenT aan zijn beTalingsverplichTingen kan
voldoen, alsmede van al die feiTen en facToren die van belang zijn voor een veranTwoord aangaan van de overeenkomsT op
afsTand. Indien de ondernemer op grond van diT onderzoek goede gronden heefT om de overeenkomsT nieT aan Te gaan, is hij
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gerechTigd gemoTiveerd een besTelling of aanvraag Te weigeren of aan de uiTvoering bijzondere voorwaarden Te verbinden.
5.5
De ondernemer zal uiTerlijk bij levering van heT producT, de diensT of digiTale inhoud aan de consumenT de volgende informaTie,
schrifTelijk of op zodanige wijze daT deze door de consumenT op een Toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een
duurzame gegevensdrager, meesTuren:
a.
heT e-mailadres van de ondernemer waar de consumenT meT klachTen TerechT kan;
b.
de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consumenT van heT herroepingsrechT gebruik kan maken, dan wel een
duidelijke melding inzake heT uiTgesloTen zijn van heT herroepingsrechT;
c.
de informaTie over garanTies en besTaande service na aankoop;
d.
de prijs meT inbegrip van alle belasTingen van heT producT, diensT of digiTale inhoud; voor zover van Toepassing de kosTen van
aflevering; en de wijze van beTaling, aflevering of uiTvoering van de overeenkomsT op afsTand;
e.
de vereisTen voor opzegging van de overeenkomsT indien de overeenkomsT een duur heefT van meer dan één jaar of van
onbepaalde duur is;
5.6
In geval van een duurTransacTie is de bepaling in heT vorige lid slechTs van Toepassing op de eersTe levering.
ArTikel 6 - HerroepingsrechT
Bij producTen:
6.1
De consumenT kan een overeenkomsT meT beTrekking ToT de aankoop van een producT gedurende een bedenkTijd van 14
dagen zonder opgave van redenen onTbinden. De ondernemer mag de consumenT vragen naar de reden van herroeping, maar
deze nieT ToT opgave van zijn reden(en) verplichTen.
6.2
De in lid 1 genoemde bedenkTijd gaaT in op de dag nadaT de consumenT, of een vooraf door de consumenT aangewezen derde,
die nieT de vervoerder is, heT producT heefT onTvangen, of:
a.
als de consumenT in eenzelfde besTelling meerdere producTen heefT besTeld: de dag waarop de consumenT, of een door hem
aangewezen derde, heT laaTsTe producT heefT onTvangen. De ondernemer mag, miTs hij de consumenT hier voorafgaand aan
heT besTelproces op duidelijke wijze over heefT geïnformeerd, een besTelling van meerdere producTen meT een verschillende
leverTijd weigeren.
b.
als de levering van een producT besTaaT uiT verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consumenT, of een door
hem aangewezen derde, de laaTsTe zending of heT laaTsTe onderdeel heefT onTvangen;
c.
bij overeenkomsTen voor regelmaTige levering van producTen gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consumenT,
of een door hem aangewezen derde, heT eersTe producT heefT onTvangen.
Bij diensTen en digiTale inhoud die nieT op een maTeriële drager is geleverd:
6.1
De consumenT kan een diensTenovereenkomsT en een overeenkomsT voor levering van digiTale inhoud die nieT op een
maTeriële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen onTbinden. De ondernemer mag de consumenT
vragen naar de reden van herroeping, maar deze nieT ToT opgave van zijn reden(en) verplichTen.
6.2
De in lid 3 genoemde bedenkTijd gaaT in op de dag die volgT op heT sluiTen van de overeenkomsT.
ArTikel 7 - VerplichTingen van de consumenT Tijdens de bedenkTijd
7.1
Tijdens de bedenkTijd zal de consumenT zorgvuldig omgaan meT heT producT en de verpakking. Hij zal heT producT slechTs
uiTpakken of gebruiken in de maTe die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van heT producT vasT Te sTellen. HeT
uiTgangspunT hierbij is daT de consumenT heT producT slechTs mag hanTeren en inspecTeren zoals hij daT in een winkel zou
mogen doen.
7.2
De consumenT is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van heT producT die heT gevolg is van een manier van omgaan
meT heT producT die verder gaaT dan ToegesTaan in lid 1.
ArTikel 8 - UiToefening van heT herroepingsrechT door de consumenT en kosTen daarvan
8.1
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Als de consumenT gebruik maakT van zijn herroepingsrechT, meldT hij diT binnen de bedenkTermijn aan de ondernemer door
middel van heT sTuren van een e-mail naar info@bulleTdesign.nl waarin hij Ten minsTe vermeld:
a.
de reden van heT gebruik maken van zijn herroepingsrechT
b.
heT besTelnummer van de order waarop de herroeping van Toepassing is
c.
de producTen en/of diensTen waarvoor hij zijn herroepingsrechT wilT gebruiken
8.2
Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendT de consumenT heT producT
Terug, of overhandigT hij diT aan (een gemachTigde van) de ondernemer. DiT hoefT nieT als de ondernemer heefT aangeboden
heT producT zelf af Te halen. De consumenT heefT de TerugzendTermijn in elk geval in achT genomen als hij heT producT
TerugzendT voordaT de bedenkTijd is versTreken.
8.3
De consumenT zendT heT producT Terug meT alle geleverde Toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele sTaaT en
verpakking, en conform de door de ondernemer versTrekTe redelijke en duidelijke insTrucTies.
8.4
HeT risico en de bewijslasT voor de juisTe en Tijdige uiToefening van heT herroepingsrechT ligT bij de consumenT.
8.5
De consumenT draagT de rechTsTreekse kosTen van heT Terugzenden van heT producT. voor Terugzending nieT Te dragen.
8.6
Indien de consumenT herroepT na eersT uiTdrukkelijk Te hebben verzochT daT de verrichTing van de diensT die nieT gereed voor
verkoop zijn gemaakT in een beperkT volume of bepaalde hoeveelheid aanvangT Tijdens de bedenkTijd, is de consumenT de
ondernemer een bedrag verschuldigd daT evenredig is aan daT gedeelTe van de verbinTenis daT door de ondernemer is
nagekomen op heT momenT van herroeping, vergeleken meT de volledige nakoming van de verbinTenis.
8.7
Als de consumenT gebruik maakT van zijn herroepingsrechT, worden alle aanvullende overeenkomsTen van rechTswege
onTbonden.
ArTikel 9 - VerplichTingen van de ondernemer bij herroeping
9.1
Als de ondernemer de melding van herroeping door de consumenT op elekTronische wijze mogelijk maakT, sTuurT hij na
onTvangsT van deze melding onverwijld een onTvangsTbevesTiging.
9.2
De ondernemer vergoedT alle beTalingen van de consumenT, inclusief evenTuele leveringskosTen door de ondernemer in
rekening gebrachT voor heT gereTourneerde producT, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consumenT
hem de herroeping meldT. Tenzij de ondernemer aanbiedT heT producT zelf af Te halen, mag hij wachTen meT TerugbeTalen ToT
hij heT producT heefT onTvangen of ToT de consumenT aanToonT daT hij heT producT heefT Teruggezonden, naar gelang welk
TijdsTip eerder valT.
9.3
De ondernemer gebruikT voor TerugbeTaling heTzelfde beTaalmiddel daT de consumenT heefT gebruikT, Tenzij de consumenT
insTemT meT een andere meThode. De TerugbeTaling is kosTeloos voor de consumenT.
9.4
Als de consumenT heefT gekozen voor een duurdere meThode van levering dan de goedkoopsTe sTandaardlevering, hoefT de
ondernemer de bijkomende kosTen voor de duurdere meThode nieT Terug Te beTalen.
ArTikel 10 - UiTsluiTing herroepingsrechT
De ondernemer kan de navolgende producTen en diensTen uiTsluiTen van heT herroepingsrechT, maar alleen als de ondernemer
diT duidelijk bij heT aanbod, alThans Tijdig voor heT sluiTen van de overeenkomsT, heefT vermeld:
1.
ProducTen of diensTen waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markT waarop de ondernemer geen
invloed heefT en die zich binnen de herroepingsTermijn kunnen voordoen;
2.
OvereenkomsTen die gesloTen zijn Tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordT versTaan een
verkoopmeThode waarbij producTen, digiTale inhoud en/of diensTen door de ondernemer worden aangeboden aan de consumenT
die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgT persoonlijk aanwezig Te zijn op de veiling, onder leiding van een
veilingmeesTer, en waarbij de succesvolle bieder verplichT is de producTen, digiTale inhoud en/of diensTen af Te nemen;
3.
DiensTenovereenkomsTen, na volledige uiTvoering van de diensT, maar alleen als:
a.
de uiTvoering is begonnen meT uiTdrukkelijke voorafgaande insTemming van de consumenT; en
b.
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de consumenT heefT verklaard daT hij zijn herroepingsrechT verliesT zodra de ondernemer de overeenkomsT volledig heefT
uiTgevoerd;
4.
PakkeTreizen als bedoeld in arTikel 7:500 BW en overeenkomsTen van personenvervoer;
5.
DiensTenovereenkomsTen voor TerbeschikkingsTelling van accommodaTie, als in de overeenkomsT een bepaalde daTum of
periode van uiTvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, auToverhuurdiensTen en caTering;
6.
OvereenkomsTen meT beTrekking ToT vrijeTijdsbesTeding, als in de overeenkomsT een bepaalde daTum of periode van
uiTvoering daarvan is voorzien;
7.
Volgens specificaTies van de consumenT vervaardigde producTen, die nieT geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op
basis van een individuele keuze of beslissing van de consumenT, of die duidelijk voor een specifieke persoon besTemd zijn;
8.
ProducTen die snel bederven of een beperkTe houdbaarheid hebben;
9.
Verzegelde producTen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne nieT geschikT zijn om Te worden Teruggezonden
en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
10.
ProducTen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn meT andere producTen;
11.
Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij heT sluiTen van de overeenkomsT, maar waarvan de levering
slechTs kan plaaTsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markT waarop
de ondernemer geen invloed heefT;
12.
Verzegelde audio-, video-opnamen en compuTerprogrammaTuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
13.
KranTen, TijdschrifTen of magazines, meT uiTzondering van abonnemenTen hierop;
14.
De levering van digiTale inhoud anders dan op een maTeriële drager, maar alleen als:
a.
de uiTvoering is begonnen meT uiTdrukkelijke voorafgaande insTemming van de consumenT; en
b.
de consumenT heefT verklaard daT hij hiermee zijn herroepingsrechT verliesT.
ArTikel 11 - De prijs
11.1
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.
11.2
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.
11.3
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de ToTsTandkoming van de overeenkomsT zijn alleen ToegesTaan indien zij heT gevolg
zijn van weTTelijke regelingen of bepalingen.
11.4
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.
11.5
De in heT aanbod van producTen of diensTen genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
ArTikel 12 - Nakoming overeenkomsT en exTra garanTie
12.1
De ondernemer sTaaT er voor 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.
12.2
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De ondernemer sTaaT er nieT voor in daT heT producT geschikT is voor ander dan normaal gebruik.
12.3
Een door de ondernemer, diens Toeleverancier, fabrikanT of imporTeur versTrekTe exTra garanTie beperkT nimmer de weTTelijke
rechTen en vorderingen die de consumenT op grond van de overeenkomsT Tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de
ondernemer is TekorTgeschoTen in de nakoming van zijn deel van de overeenkomsT.
12.4
Onder exTra garanTie wordT versTaan iedere verbinTenis van de ondernemer, diens Toeleverancier, imporTeur of producenT
waarin deze aan de consumenT bepaalde rechTen of vorderingen ToekenT die verder gaan dan waarToe deze weTTelijk verplichT
is in geval hij is TekorTgeschoTen in de nakoming van zijn deel van de overeenkomsT.
ArTikel 13 - Levering en uiTvoering
13.1
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.
13.2
Als plaaTs van levering geldT heT adres daT de consumenT aan de ondernemer kenbaar heefT gemaakT.
13.3
MeT inachTneming van heTgeen hierover in arTikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer
geaccepTeerde besTellingen meT bekwame spoed doch uiTerlijk binnen 30 dagen uiTvoeren, Tenzij een andere leveringsTermijn
is overeengekomen. 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 en rechT op evenTuele
schadevergoeding.
13.4
Na onTbinding conform heT vorige lid zal de ondernemer heT bedrag daT de consumenT beTaald heefT onverwijld TerugbeTalen.
13.5
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 14 - DuurTransacTies: opzegging, verlenging en duur
Opzegging:
14.1
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.
14.2
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.
14.3
De consumenT kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsTen:
a.
Te allen Tijde opzeggen en nieT beperkT worden ToT opzegging op een bepaald TijdsTip of in een bepaalde periode;
b.
TenminsTe opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
c.
alTijd opzeggen meT dezelfde opzegTermijn als de ondernemer voor zichzelf heefT bedongen.
Verlenging:
14.4
Een overeenkomsT die voor bepaalde Tijd is aangegaan en die sTrekT ToT heT geregeld afleveren van producTen (elekTriciTeiT
daaronder begrepen) of diensTen, mag nieT sTilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
14.5
In afwijking van heT vorige lid mag een overeenkomsT die voor bepaalde Tijd is aangegaan en die sTrekT ToT heT geregeld
afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en TijdschrifTen sTilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal
drie maanden, als de consumenT deze verlengde overeenkomsT Tegen heT einde van de verlenging kan opzeggen meT een
opzegTermijn van Ten hoogsTe één maand.
14.6
Een overeenkomsT die voor bepaalde Tijd is aangegaan en die sTrekT ToT heT geregeld afleveren van producTen of diensTen,
mag alleen sTilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consumenT Te allen Tijde mag opzeggen meT een
opzegTermijn van Ten hoogsTe één maand. De opzegTermijn is Ten hoogsTe drie maanden in geval de overeenkomsT sTrekT ToT
heT geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en TijdschrifTen.
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14.7
Een overeenkomsT meT beperkTe duur ToT heT geregeld Ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en
TijdschrifTen (proef- of kennismakingsabonnemenT) wordT nieT sTilzwijgend voorTgezeT en eindigT auTomaTisch na afloop van
de proef- of kennismakingsperiode.
Duur:
14.8
Als een overeenkomsT een duur van meer dan een jaar heefT, mag de consumenT na een jaar de overeenkomsT Te allen Tijde
meT een opzegTermijn van Ten hoogsTe één maand opzeggen, Tenzij de redelijkheid en billijkheid zich Tegen opzegging vóór heT
einde van de overeengekomen duur verzeTTen.
ArTikel 15 - BeTaling
15.1
Voor zover nieT anders is bepaald in de overeenkomsT of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consumenT verschuldigde
bedragen Te worden voldaan binnen 14 dagen na heT ingaan van de bedenkTermijn, of bij heT onTbreken van een bedenkTermijn
binnen 14 dagen na heT sluiTen van de overeenkomsT. In geval van een overeenkomsT ToT heT verlenen van een diensT, vangT
deze Termijn aan op de dag nadaT de consumenT de bevesTiging van de overeenkomsT heefT onTvangen.
15.2
Bij de verkoop van producTen aan consumenTen mag de consumenT in algemene voorwaarden nimmer verplichT worden ToT
vooruiTbeTaling van meer dan 50%. Wanneer vooruiTbeTaling is bedongen, kan de consumenT geen enkel rechT doen gelden
aangaande de uiTvoering van de desbeTreffende besTelling of diensT(en), alvorens de bedongen vooruiTbeTaling heefT
plaaTsgevonden.
15.3
De consumenT heefT de plichT om onjuisTheden in versTrekTe of vermelde beTaalgegevens onverwijld aan de ondernemer Te
melden.
15.4
Indien de consumenT nieT Tijdig aan zijn beTalingsverplichTing(en) voldoeT, is deze, nadaT hij door de ondernemer is gewezen op
de Te laTe beTaling en de ondernemer de consumenT een Termijn van 14 dagen heefT gegund om alsnog aan zijn
beTalingsverplichTingen Te voldoen, na heT uiTblijven van beTaling binnen deze 14-dagen-Termijn, over heT nog verschuldigde
bedrag de weTTelijke renTe verschuldigd en is de ondernemer gerechTigd de door hem gemaakTe buiTengerechTelijke
incassokosTen in rekening Te brengen. Deze incassokosTen bedragen maximaal: 15% over opensTaande bedragen ToT €
2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= meT een minimum van € 40,=. De
ondernemer kan Ten voordele van de consumenT afwijken van genoemde bedragen en percenTages.
ArTikel 16 - KlachTenregeling
16.1
De ondernemer beschikT over een voldoende bekend gemaakTe klachTenprocedure en behandelT de klachT overeenkomsTig
deze klachTenprocedure.
16.2
KlachTen over de uiTvoering van de overeenkomsT moeTen binnen bekwame Tijd nadaT de consumenT de gebreken heefT
geconsTaTeerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
16.3
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.
ArTikel 17 - Eigendomsvoorbehoud
HeT eigendom van de geleverde producTen gaaT pas over op de consumenT nadaT hij heT ToTale verschuldigde bedrag aan de
ondernemer heefT voldaan. HeT risico van de producTen gaaT over op de consumenT op heT momenT van levering.
ArTikel 18 - Aanvullende bepalingen
18.1
Op overeenkomsTen Tussen de ondernemer en de consumenT waarop deze algemene voorwaarden beTrekking hebben, is
uiTsluiTend Nederlands rechT van Toepassing.
18.2
Ondernemer is gerechTigd deze algemene voorwaarden Te wijzigen. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechTs van krachT
nadaT deze zijn gepubliceerd, meT dien versTande, daT bij Toepasselijke wijzigingen gedurende de loopTijd van een aanbod de
voor de consumenT meesT gunsTige bepaling zal prevaleren.
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