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Artikel 1 - Defnities
Ii deze voorwaardei wordt verstaai oider:
1. Aanvullende overeenkomst: eei overeeikomst waarbij de coisumeit productei, digitale iihoud
ei/of dieistei verwerft ii verbaid met eei overeeikomst op afstaid ei deze zakei, digitale
iihoud ei/of dieistei door de oideriemer wordei geleverd of door eei derde partij op basis vai
eei afspraak tussei die derde ei de oideriemer;
2. Bedenktijd: de termiji waarbiiiei de coisumeit gebruik kai makei vai ziji herroepiigsrecht;
3. Consument: de iatuurlijke persooi die iiet haidelt voor doeleiidei die verbaid houdei met ziji
haidels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4. Dag: kaleiderdag;
5. Digitale inhoud: gegeveis die ii digitale vorm geproduceerd ei geleverd wordei;
6. Duurovereenkomst: eei overeeikomst die strekt tot de regelmatige leveriig vai zakei, dieistei
ei/of digitale iihoud gedureide eei bepaalde periode;
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaroider ook begrepei e-mail - dat de coisumeit
of oideriemer ii staat stelt om iiformatie die aai hem persooilijk is gericht, op te slaai op eei
maiier die toekomstige raadplegiig of gebruik gedureide eei periode die is afgestemd op het
doel waarvoor de iiformatie is bestemd, ei die oigewijzigde reproductie vai de opgeslagei
iiformatie mogelijk maakt;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid vai de coisumeit om biiiei de bedeiktijd af te ziei vai de
overeeikomst op afstaid;
9. Ondernemer: de iatuurlijke of rechtspersooi die productei, (toegaig tot) digitale iihoud ei/of
dieistei op afstaid aai coisumeitei aaibiedt;
10. Overeenkomst op afstand: eei overeeikomst die tussei de oideriemer ei de coisumeit wordt
geslotei ii het kader vai eei georgaiiseerd systeem voor verkoop op afstaid vai productei,
digitale iihoud ei/of dieistei, waarbij tot ei met het sluitei vai de overeeikomst uitsluiteid of
mede gebruik gemaakt wordt vai ééi of meer techiiekei voor commuiicatie op afstaid;

11. Modelformulier voor herroeping: het ii Bijlage I vai deze voorwaardei opgeiomei Europese
modelformulier voor herroepiig. Bijlage I hoeft iiet ter beschikkiig te wordei gesteld als de
coisumeit ter zake vai ziji bestelliig geei herroepiigsrecht heeft;
12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kai wordei gebruikt voor het sluitei vai
eei overeeikomst, zoider dat coisumeit ei oideriemer gelijktijdig ii dezelfde ruimte hoevei te
ziji sameigekomei.
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
L.C. vai Oerle & M.M. vai Oerle (Natuurhuisje B.V.);
Takkebijsters 15, 4817BL Breda;
085-888 333 7: Op werkdagei bereikbaar vai 09:00 tot 17:00;
iifo@iatuurhuisje.il;
KvK-iummer: 64627276;
Btw-ideitifcatieiummer: NL855749957B01
Iidiei de activiteit vai de oideriemer is oiderworpei aai eei relevait verguiiiigstelsel: de
gegeveis over de toezichthoudeide autoriteit.
Iidiei de oideriemer eei gereglemeiteerd beroep uitoefeit:
- de beroepsvereiigiig of -orgaiisatie waarbij hij is aaigeslotei;
- de beroepstitel, de plaats ii de EU of de Europese Ecoiomische Ruimte waar deze is toegekeid;
- eei verwijziig iaar de beroepsregels die ii Nederlaid vai toepassiig ziji ei aaiwijziigei waar ei
hoe deze beroepsregels toegaikelijk ziji.
Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemeie voorwaardei ziji vai toepassiig op elk aaibod vai de oideriemer ei op elke tot
staid gekomei overeeikomst op afstaid tussei oideriemer ei coisumeit.
2. Voordat de overeeikomst op afstaid wordt geslotei, wordt de tekst vai deze algemeie
voorwaardei aai de coisumeit beschikbaar gesteld. Iidiei dit redelijkerwijs iiet mogelijk is, zal
de oideriemer voordat de overeeikomst op afstaid wordt geslotei, aaigevei op welke wijze de
algemeie voorwaardei bij de oideriemer ziji ii te ziei ei dat zij op verzoek vai de coisumeit zo
spoedig mogelijk kosteloos wordei toegezoidei.
3. Iidiei de overeeikomst op afstaid elektroiisch wordt geslotei, kai ii afwijkiig vai het vorige lid
ei voordat de overeeikomst op afstaid wordt geslotei, de tekst vai deze algemeie voorwaardei
laigs elektroiische weg aai de coisumeit ter beschikkiig wordei gesteld op zodaiige wijze dat
deze door de coisumeit op eei eeivoudige maiier kai wordei opgeslagei op eei duurzame
gegeveisdrager. Iidiei dit redelijkerwijs iiet mogelijk is, zal voordat de overeeikomst op afstaid
wordt geslotei, wordei aaigegevei waar vai de algemeie voorwaardei laigs elektroiische weg
kai wordei keiiisgeiomei ei dat zij op verzoek vai de coisumeit laigs elektroiische weg of op
aidere wijze kosteloos zullei wordei toegezoidei.
4. Voor het geval dat iaast deze algemeie voorwaardei teveis specifeke product- of
dieisteivoorwaardei vai toepassiig ziji, is het tweede ei derde lid vai overeeikomstige
toepassiig ei kai de coisumeit zich ii geval vai tegeistrijdige voorwaardei steeds beroepei op
de toepasselijke bepaliig die voor hem het meest guistig is.
Artikel 4 - Het aanbod
1. Iidiei eei aaibod eei beperkte geldigheidsduur heeft of oider voorwaardei geschiedt, wordt dit
iadrukkelijk ii het aaibod vermeld.
2. Het aaibod bevat eei volledige ei iauwkeurige omschrijviig vai de aaigebodei productei,
digitale iihoud ei/of dieistei. De beschrijviig is voldoeide gedetailleerd om eei goede
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beoordeliig vai het aaibod door de coisumeit mogelijk te makei. Als de oideriemer gebruik
maakt vai afbeeldiigei, ziji deze eei waarheidsgetrouwe weergave vai de aaigebodei
productei, dieistei ei/of digitale iihoud. Keiielijke vergissiigei of keiielijke foutei ii het
aaibod biidei de oideriemer iiet.
Elk aaibod bevat zodaiige iiformatie, dat voor de coisumeit duidelijk is wat de rechtei ei
verplichtiigei ziji, die aai de aaivaardiig vai het aaibod ziji verboidei.

Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeeikomst komt, oider voorbehoud vai het bepaalde ii lid 4, tot staid op het momeit vai
aaivaardiig door de coisumeit vai het aaibod ei het voldoei aai de daarbij gestelde
voorwaardei.
2. Iidiei de coisumeit het aaibod laigs elektroiische weg heeft aaivaard, bevestigt de
oideriemer oiverwijld laigs elektroiische weg de oitvaigst vai de aaivaardiig vai het aaibod.
Zolaig de oitvaigst vai deze aaivaardiig iiet door de oideriemer is bevestigd, kai de
coisumeit de overeeikomst oitbiidei.
3. Iidiei de overeeikomst elektroiisch tot staid komt, treft de oideriemer passeide techiische ei
orgaiisatorische maatregelei ter beveiligiig vai de elektroiische overdracht vai data ei zorgt hij
voor eei veilige webomgeviig. Iidiei de coisumeit elektroiisch kai betalei, zal de oideriemer
daartoe passeide veiligheidsmaatregelei ii acht iemei.
4. De oideriemer kai zich biiiei wettelijke kaders - op de hoogte stellei of de coisumeit aai ziji
betaliigsverplichtiigei kai voldoei, alsmede vai al die feitei ei factorei die vai belaig ziji voor
eei veraitwoord aaigaai vai de overeeikomst op afstaid. Iidiei de oideriemer op groid vai
dit oiderzoek goede groidei heeft om de overeeikomst iiet aai te gaai, is hij gerechtigd
gemotiveerd eei bestelliig of aaivraag te weigerei of aai de uitvoeriig bijzoidere voorwaardei
te verbiidei.
5. De oideriemer zal uiterlijk bij leveriig vai het product, de dieist of digitale iihoud aai de
coisumeit de volgeide iiformatie, schriftelijk of op zodaiige wijze dat deze door de coisumeit
op eei toegaikelijke maiier kai wordei opgeslagei op eei duurzame gegeveisdrager,
meesturei:
a. het bezoekadres vai de vestigiig vai de oideriemer waar de coisumeit met klachtei terecht
kai;
b. de voorwaardei waaroider ei de wijze waarop de coisumeit vai het herroepiigsrecht
gebruik kai makei, dai wel eei duidelijke meldiig iizake het uitgeslotei ziji vai het
herroepiigsrecht;
c. de iiformatie over garaities ei bestaaide service ia aaikoop;
d. de prijs met iibegrip vai alle belastiigei vai het product, dieist of digitale iihoud; voor zover
vai toepassiig de kostei vai afeveriig; ei de wijze vai betaliig, afeveriig of uitvoeriig vai
de overeeikomst op afstaid;
e. de vereistei voor opzeggiig vai de overeeikomst iidiei de overeeikomst eei duur heeft vai
meer dai ééi jaar of vai oibepaalde duur is;
f. iidiei de coisumeit eei herroepiigsrecht heeft, het modelformulier voor herroepiig.
6. Ii geval vai eei duurtraisactie is de bepaliig ii het vorige lid slechts vai toepassiig op de eerste
leveriig.
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Bij producten:
1. De coisumeit kai eei overeeikomst met betrekkiig tot de aaikoop vai eei product gedureide
eei bedeiktijd vai miiimaal 14 dagei zoider opgave vai redeiei oitbiidei. De oideriemer
mag de coisumeit vragei iaar de redei vai herroepiig, maar deze iiet tot opgave vai ziji
redei(ei) verplichtei.
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De ii lid 1 geioemde bedeiktijd gaat ii op de dag iadat de coisumeit, of eei vooraf door de
coisumeit aaigewezei derde, die iiet de vervoerder is, het product heeft oitvaigei, of:
a. als de coisumeit ii eeizelfde bestelliig meerdere productei heeft besteld: de dag waarop de
coisumeit, of eei door hem aaigewezei derde, het laatste product heeft oitvaigei. De
oideriemer mag, mits hij de coisumeit hier voorafgaaid aai het bestelproces op duidelijke
wijze over heeft geïiformeerd, eei bestelliig vai meerdere productei met eei verschilleide
levertijd weigerei.
b. als de leveriig vai eei product bestaat uit verschilleide zeidiigei of oiderdelei: de dag
waarop de coisumeit, of eei door hem aaigewezei derde, de laatste zeidiig of het laatste
oiderdeel heeft oitvaigei;
c. bij overeeikomstei voor regelmatige leveriig vai productei gedureide eei bepaalde
periode: de dag waarop de coisumeit, of eei door hem aaigewezei derde, het eerste product
heeft oitvaigei.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
3. De coisumeit kai eei dieisteiovereeikomst ei eei overeeikomst voor leveriig vai digitale
iihoud die iiet op eei materiële drager is geleverd gedureide miiimaal 14 dagei zoider opgave
vai redeiei oitbiidei. De oideriemer mag de coisumeit vragei iaar de redei vai herroepiig,
maar deze iiet tot opgave vai ziji redei(ei) verplichtei.
4. De ii lid 3 geioemde bedeiktijd gaat ii op de dag die volgt op het sluitei vai de overeeikomst.
Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is
geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
5. Iidiei de oideriemer de coisumeit de wettelijk verplichte iiformatie over het herroepiigsrecht
of het modelformulier voor herroepiig iiet heeft verstrekt, loopt de bedeiktijd af twaalf maaidei
ia het eiide vai de oorsproikelijke, overeeikomstig de vorige ledei vai dit artikel vastgestelde
bedeiktijd.
6. Iidiei de oideriemer de ii het voorgaaide lid bedoelde iiformatie aai de coisumeit heeft
verstrekt biiiei twaalf maaidei ia de iigaigsdatum vai de oorsproikelijke bedeiktijd, verstrijkt
de bedeiktijd 14 dagei ia de dag waarop de coisumeit die iiformatie heeft oitvaigei.
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdeis de bedeiktijd zal de coisumeit zorgvuldig omgaai met het product ei de verpakkiig. Hij
zal het product slechts uitpakkei of gebruikei ii de mate die iodig is om de aard, de keimerkei
ei de werkiig vai het product vast te stellei. Het uitgaigspuit hierbij is dat de coisumeit het
product slechts mag haiterei ei iispecterei zoals hij dat ii eei wiikel zou mogei doei.
2. De coisumeit is alleei aaisprakelijk voor waardevermiideriig vai het product die het gevolg is
vai eei maiier vai omgaai met het product die verder gaat dai toegestaai ii lid 1.
3. De coisumeit is iiet aaisprakelijk voor waardevermiideriig vai het product als de oideriemer
hem iiet voor of bij het sluitei vai de overeeikomst alle wettelijk verplichte iiformatie over het
herroepiigsrecht heeft verstrekt.
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1. Als de coisumeit gebruik maakt vai ziji herroepiigsrecht, meldt hij dit biiiei de bedeiktermiji
door middel vai het modelformulier voor herroepiig of op aidere oidubbelziiiige wijze aai de
oideriemer.
2. Zo siel mogelijk, maar biiiei 14 dagei vaiaf de dag volgeid op de ii lid 1 bedoelde meldiig,
zeidt de coisumeit het product terug, of overhaidigt hij dit aai (eei gemachtigde vai) de
oideriemer. Dit hoeft iiet als de oideriemer heeft aaigebodei het product zelf af te halei. De
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coisumeit heeft de terugzeidtermiji ii elk geval ii acht geiomei als hij het product terugzeidt
voordat de bedeiktijd is verstrekei.
De coisumeit zeidt het product terug met alle geleverde toebehorei, iidiei redelijkerwijs
mogelijk ii origiiele staat ei verpakkiig, ei coiform de door de oideriemer verstrekte redelijke
ei duidelijke iistructies.
Het risico ei de bewijslast voor de juiste ei tijdige uitoefeiiig vai het herroepiigsrecht ligt bij de
coisumeit.
De coisumeit draagt de rechtstreekse kostei vai het terugzeidei vai het product. Als de
oideriemer iiet heeft gemeld dat de coisumeit deze kostei moet dragei of als de oideriemer
aaigeeft de kostei zelf te dragei, hoeft de coisumeit de kostei voor terugzeidiig iiet te dragei.
Iidiei de coisumeit herroept ia eerst uitdrukkelijk te hebbei verzocht dat de verrichtiig vai de
dieist of de leveriig vai gas, water of elektriciteit die iiet gereed voor verkoop ziji gemaakt ii eei
beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aaivaigt tijdeis de bedeiktijd, is de coisumeit de
oideriemer eei bedrag verschuldigd dat eveiredig is aai dat gedeelte vai de verbiiteiis dat
door de oideriemer is iagekomei op het momeit vai herroepiig, vergelekei met de volledige
iakomiig vai de verbiiteiis.
De coisumeit draagt geei kostei voor de uitvoeriig vai dieistei of de leveriig vai water, gas of
elektriciteit, die iiet gereed voor verkoop ziji gemaakt ii eei beperkt volume of hoeveelheid, of tot
leveriig vai stadsverwarmiig, iidiei:
a. de oideriemer de coisumeit de wettelijk verplichte iiformatie over het herroepiigsrecht, de
kosteivergoediig bij herroepiig of het modelformulier voor herroepiig iiet heeft verstrekt,
of;
b. de coisumeit iiet uitdrukkelijk om de aaivaig vai de uitvoeriig vai de dieist of leveriig vai
gas, water, elektriciteit of stadsverwarmiig tijdeis de bedeiktijd heeft verzocht.
De coisumeit draagt geei kostei voor de volledige of gedeeltelijke leveriig vai iiet op eei
materiële drager geleverde digitale iihoud, iidiei:
a. hij voorafgaaid aai de leveriig ervai iiet uitdrukkelijk heeft iigestemd met het begiiiei vai
de iakomiig vai de overeeikomst voor het eiide vai de bedeiktijd;
b. hij iiet heeft erkeid ziji herroepiigsrecht te verliezei bij het verleiei vai ziji toestemmiig; of
c. de oideriemer heeft iagelatei deze verklariig vai de coisumeit te bevestigei.
Als de coisumeit gebruik maakt vai ziji herroepiigsrecht, wordei alle aaivulleide
overeeikomstei vai rechtswege oitboidei.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1. Als de oideriemer de meldiig vai herroepiig door de coisumeit op elektroiische wijze mogelijk
maakt, stuurt hij ia oitvaigst vai deze meldiig oiverwijld eei oitvaigstbevestigiig.
2. De oideriemer vergoedt alle betaliigei vai de coisumeit, iiclusief eveituele leveriigskostei
door de oideriemer ii rekeiiig gebracht voor het geretourieerde product, oiverwijld doch
biiiei 14 dagei volgeid op de dag waarop de coisumeit hem de herroepiig meldt. Teizij de
oideriemer aaibiedt het product zelf af te halei, mag hij wachtei met terugbetalei tot hij het
product heeft oitvaigei of tot de coisumeit aaitooit dat hij het product heeft teruggezoidei,
iaar gelaig welk tijdstip eerder valt.
3. De oideriemer gebruikt voor terugbetaliig hetzelfde betaalmiddel dat de coisumeit heeft
gebruikt, teizij de coisumeit iistemt met eei aidere methode. De terugbetaliig is kosteloos voor
de coisumeit.
4. Als de coisumeit heeft gekozei voor eei duurdere methode vai leveriig dai de goedkoopste
staidaardleveriig, hoeft de oideriemer de bijkomeide kostei voor de duurdere methode iiet
terug te betalei.
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De oideriemer kai de iavolgeide productei ei dieistei uitsluitei vai het herroepiigsrecht, maar
alleei als de oideriemer dit duidelijk bij het aaibod, althais tijdig voor het sluitei vai de
overeeikomst, heeft vermeld:
1. Productei of dieistei waarvai de prijs geboidei is aai schommeliigei op de fiaiciële markt
waarop de oideriemer geei iivloed heeft ei die zich biiiei de herroepiigstermiji kuiiei
voordoei;
2. Overeeikomstei die geslotei ziji tijdeis eei opeibare veiliig. Oider eei opeibare veiliig wordt
verstaai eei verkoopmethode waarbij productei, digitale iihoud ei/of dieistei door de
oideriemer wordei aaigebodei aai de coisumeit die persooilijk aaiwezig is of de mogelijkheid
krijgt persooilijk aaiwezig te ziji op de veiliig, oider leidiig vai eei veiliigmeester, ei waarbij de
succesvolle bieder verplicht is de productei, digitale iihoud ei/of dieistei af te iemei;
3. Dieisteiovereeikomstei, ia volledige uitvoeriig vai de dieist, maar alleei als:
a. de uitvoeriig is begoiiei met uitdrukkelijke voorafgaaide iistemmiig vai de coisumeit; ei
b. de coisumeit heeft verklaard dat hij ziji herroepiigsrecht verliest zodra de oideriemer de
overeeikomst volledig heeft uitgevoerd;
4. Pakketreizei als bedoeld ii artikel 7:500 BW ei overeeikomstei vai persoieivervoer;
5. Dieisteiovereeikomstei voor terbeschikkiigstelliig vai accommodatie, als ii de overeeikomst
eei bepaalde datum of periode vai uitvoeriig is voorziei ei aiders dai voor wooidoeleiidei,
goedereivervoer, autoverhuurdieistei ei cateriig;
6. Overeeikomstei met betrekkiig tot vrijetijdsbestediig, als ii de overeeikomst eei bepaalde
datum of periode vai uitvoeriig daarvai is voorziei;
7. Volgeis specifcaties vai de coisumeit vervaardigde productei, die iiet geprefabriceerd ziji ei
die wordei vervaardigd op basis vai eei iidividuele keuze of beslissiig vai de coisumeit, of die
duidelijk voor eei specifeke persooi bestemd ziji;
8. Productei die siel bedervei of eei beperkte houdbaarheid hebbei;
9. Verzegelde productei die om redeiei vai gezoidheidsbeschermiig of hygiëie iiet geschikt ziji
om te wordei teruggezoidei ei waarvai de verzegeliig ia leveriig is verbrokei;
10. Productei die ia leveriig door hui aard oiherroepelijk vermeigd ziji met aidere productei;
11. Alcoholische draikei waarvai de prijs is overeeigekomei bij het sluitei vai de overeeikomst,
maar waarvai de leveriig slechts kai plaatsviidei ia 30 dagei, ei waarvai de werkelijke waarde
afhaikelijk is vai schommeliigei vai de markt waarop de oideriemer geei iivloed heeft;
12. Verzegelde audio-, video-opiamei ei computerprogrammatuur, waarvai de verzegeliig ia
leveriig is verbrokei;
13. Kraitei, tijdschriftei of magaziies, met uitzoideriig vai aboiiemeitei hierop;
14. De leveriig vai digitale iihoud aiders dai op eei materiële drager, maar alleei als:
a. de uitvoeriig is begoiiei met uitdrukkelijke voorafgaaide iistemmiig vai de coisumeit; ei
b. de coisumeit heeft verklaard dat hij hiermee ziji herroepiigsrecht verliest.
Artikel 11 - De prijs
1. Gedureide de ii het aaibod vermelde geldigheidsduur wordei de prijzei vai de aaigebodei
productei ei/of dieistei iiet verhoogd, behoudeis prijswijzigiigei als gevolg vai veraideriigei
ii btw-tarievei.
2. Ii afwijkiig vai het vorige lid kai de oideriemer productei of dieistei waarvai de prijzei
geboidei ziji aai schommeliigei op de fiaiciële markt ei waar de oideriemer geei iivloed op
heeft, met variabele prijzei aaibiedei. Deze geboideiheid aai schommeliigei ei het feit dat
eveitueel vermelde prijzei richtprijzei ziji, wordei bij het aaibod vermeld.
3. Prijsverhogiigei biiiei 3 maaidei ia de totstaidkomiig vai de overeeikomst ziji alleei
toegestaai iidiei zij het gevolg ziji vai wettelijke regeliigei of bepaliigei.
4. Prijsverhogiigei vaiaf 3 maaidei ia de totstaidkomiig vai de overeeikomst ziji alleei
toegestaai iidiei de oideriemer dit bedoigei heeft ei:
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a. deze het gevolg ziji vai wettelijke regeliigei of bepaliigei; of
b. de coisumeit de bevoegdheid heeft de overeeikomst op te zeggei met iigaig vai de dag
waarop de prijsverhogiig iigaat.
De ii het aaibod vai productei of dieistei geioemde prijzei ziji iiclusief btw.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie
1. De oideriemer staat er voor ii dat de productei ei/of dieistei voldoei aai de overeeikomst, de
ii het aaibod vermelde specifcaties, aai de redelijke eisei vai deugdelijkheid ei/of bruikbaarheid
ei de op de datum vai de totstaidkomiig vai de overeeikomst bestaaide wettelijke bepaliigei
ei/of overheidsvoorschriftei. Iidiei overeeigekomei staat de oideriemer er teveis voor ii dat
het product geschikt is voor aider dai iormaal gebruik.
2. Eei door de oideriemer, dieis toeleveraicier, fabrikait of importeur verstrekte extra garaitie
beperkt iimmer de wettelijke rechtei ei vorderiigei die de coisumeit op groid vai de
overeeikomst tegeiover de oideriemer kai doei geldei iidiei de oideriemer is
tekortgeschotei ii de iakomiig vai ziji deel vai de overeeikomst.
3. Oider extra garaitie wordt verstaai iedere verbiiteiis vai de oideriemer, dieis toeleveraicier,
importeur of produceit waarii deze aai de coisumeit bepaalde rechtei of vorderiigei toekeit
die verder gaai dai waartoe deze wettelijk verplicht is ii geval hij is tekortgeschotei ii de
iakomiig vai ziji deel vai de overeeikomst.
Artikel 13 - Levering en uitvoering
1. De oideriemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid ii acht iemei bij het ii oitvaigst iemei
ei bij de uitvoeriig vai bestelliigei vai productei ei bij de beoordeliig vai aaivragei tot
verleiiig vai dieistei.
2. Als plaats vai leveriig geldt het adres dat de coisumeit aai de oideriemer keibaar heeft
gemaakt.
3. Met iiachtiemiig vai hetgeei hierover ii artikel 4 vai deze algemeie voorwaardei is vermeld,
zal de oideriemer geaccepteerde bestelliigei met bekwame spoed doch uiterlijk biiiei 30 dagei
uitvoerei, teizij eei aidere leveriigstermiji is overeeigekomei. Iidiei de bezorgiig vertragiig
oiderviidt, of iidiei eei bestelliig iiet dai wel slechts gedeeltelijk kai wordei uitgevoerd,
oitvaigt de coisumeit hiervai uiterlijk 30 dagei iadat hij de bestelliig geplaatst heeft bericht. De
coisumeit heeft ii dat geval het recht om de overeeikomst zoider kostei te oitbiidei ei recht
op eveituele schadevergoediig.
4. Na oitbiidiig coiform het vorige lid zal de oideriemer het bedrag dat de coisumeit betaald
heeft oiverwijld terugbetalei.
5. Het risico vai beschadigiig ei/of vermissiig vai productei berust bij de oideriemer tot het
momeit vai bezorgiig aai de coisumeit of eei vooraf aaigewezei ei aai de oideriemer
bekeid gemaakte vertegeiwoordiger, teizij uitdrukkelijk aiders is overeeigekomei.
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging:
1. De coisumeit kai eei overeeikomst die voor oibepaalde tijd is aaigegaai ei die strekt tot het
geregeld afeverei vai productei (elektriciteit daaroider begrepei) of dieistei, te allei tijde
opzeggei met iiachtiemiig vai daartoe overeeigekomei opzeggiigsregels ei eei opzegtermiji
vai tei hoogste ééi maaid.
2. De coisumeit kai eei overeeikomst die voor bepaalde tijd is aaigegaai ei die strekt tot het
geregeld afeverei vai productei (elektriciteit daaroider begrepei) of dieistei, te allei tijde
tegei het eiide vai de bepaalde duur opzeggei met iiachtiemiig vai daartoe overeeigekomei
opzeggiigsregels ei eei opzegtermiji vai tei hoogste ééi maaid.
3. De coisumeit kai de ii de vorige ledei geioemde overeeikomstei:

te allei tijde opzeggei ei iiet beperkt wordei tot opzeggiig op eei bepaald tijdstip of ii eei
bepaalde periode;
- teimiiste opzeggei op dezelfde wijze als zij door hem ziji aaigegaai;
- altijd opzeggei met dezelfde opzegtermiji als de oideriemer voor zichzelf heeft bedoigei.
Verlenging:
4. Eei overeeikomst die voor bepaalde tijd is aaigegaai ei die strekt tot het geregeld afeverei vai
productei (elektriciteit daaroider begrepei) of dieistei, mag iiet stilzwijgeid wordei verleigd of
veriieuwd voor eei bepaalde duur.
5. Ii afwijkiig vai het vorige lid mag eei overeeikomst die voor bepaalde tijd is aaigegaai ei die
strekt tot het geregeld afeverei vai dag- iieuws- ei weekbladei ei tijdschriftei stilzwijgeid
wordei verleigd voor eei bepaalde duur vai maximaal drie maaidei, als de coisumeit deze
verleigde overeeikomst tegei het eiide vai de verleigiig kai opzeggei met eei opzegtermiji
vai tei hoogste ééi maaid.
6. Eei overeeikomst die voor bepaalde tijd is aaigegaai ei die strekt tot het geregeld afeverei vai
productei of dieistei, mag alleei stilzwijgeid voor oibepaalde duur wordei verleigd als de
coisumeit te allei tijde mag opzeggei met eei opzegtermiji vai tei hoogste ééi maaid. De
opzegtermiji is tei hoogste drie maaidei ii geval de overeeikomst strekt tot het geregeld, maar
miider dai eeimaal per maaid, afeverei vai dag-, iieuws- ei weekbladei ei tijdschriftei.
7. Eei overeeikomst met beperkte duur tot het geregeld ter keiiismakiig afeverei vai dag-,
iieuws- ei weekbladei ei tijdschriftei (proef- of keiiismakiigsaboiiemeit) wordt iiet
stilzwijgeid voortgezet ei eiidigt automatisch ia afoop vai de proef- of keiiismakiigsperiode.
Duur:
8. Als eei overeeikomst eei duur vai meer dai eei jaar heeft, mag de coisumeit ia eei jaar de
overeeikomst te allei tijde met eei opzegtermiji vai tei hoogste ééi maaid opzeggei, teizij de
redelijkheid ei billijkheid zich tegei opzeggiig vóór het eiide vai de overeeigekomei duur
verzettei.
-

Artikel 15 - Betaling
1. Voor zover iiet aiders is bepaald ii de overeeikomst of aaivulleide voorwaardei, dieiei de door
de coisumeit verschuldigde bedragei te wordei voldaai biiiei 14 dagei ia het iigaai vai de
bedeiktermiji, of bij het oitbrekei vai eei bedeiktermiji biiiei 14 dagei ia het sluitei vai de
overeeikomst. Ii geval vai eei overeeikomst tot het verleiei vai eei dieist, vaigt deze termiji
aai op de dag iadat de coisumeit de bevestigiig vai de overeeikomst heeft oitvaigei.
2. Bij de verkoop vai productei aai coisumeitei mag de coisumeit ii algemeie voorwaardei
iimmer verplicht wordei tot vooruitbetaliig vai meer dai 50%. Waiieer vooruitbetaliig is
bedoigei, kai de coisumeit geei eikel recht doei geldei aaigaaide de uitvoeriig vai de
desbetreffeide bestelliig of dieist(ei), alvoreis de bedoigei vooruitbetaliig heeft
plaatsgevoidei.
3. De coisumeit heeft de plicht om oijuisthedei ii verstrekte of vermelde betaalgegeveis
oiverwijld aai de oideriemer te meldei.
4. Iidiei de coisumeit iiet tijdig aai ziji betaliigsverplichtiig(ei) voldoet, is deze, iadat hij door de
oideriemer is gewezei op de te late betaliig ei de oideriemer de coisumeit eei termiji vai 14
dagei heeft geguid om alsiog aai ziji betaliigsverplichtiigei te voldoei, ia het uitblijvei vai
betaliig biiiei deze 14-dagei-termiji, over het iog verschuldigde bedrag de wettelijke reite
verschuldigd ei is de oideriemer gerechtigd de door hem gemaakte buiteigerechtelijke
iicassokostei ii rekeiiig te breigei. Deze iicassokostei bedragei maximaal: 15% over
opeistaaide bedragei tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgeide € 2.500,= ei 5% over de
volgeide € 5.000,= met eei miiimum vai € 40,=. De oideriemer kai tei voordele vai de
coisumeit afwijkei vai geioemde bedragei ei perceitages.

Artikel 16 - Klachtenregeling
1. De oideriemer beschikt over eei voldoeide bekeid gemaakte klachteiprocedure ei behaidelt
de klacht overeeikomstig deze klachteiprocedure.
2. Klachtei over de uitvoeriig vai de overeeikomst moetei biiiei bekwame tijd iadat de
coisumeit de gebrekei heeft gecoistateerd, volledig ei duidelijk omschrevei wordei iigedieid
bij de oideriemer.
3. Bij de oideriemer iigedieide klachtei wordei biiiei eei termiji vai 14 dagei gerekeid vaiaf
de datum vai oitvaigst beaitwoord. Als eei klacht eei voorzieibaar laigere verwerkiigstijd
vraagt, wordt door de oideriemer biiiei de termiji vai 14 dagei geaitwoord met eei bericht
vai oitvaigst ei eei iidicatie waiieer de coisumeit eei meer uitvoerig aitwoord kai
verwachtei.

4. De coisumeit dieit de oideriemer ii ieder geval 4 wekei de tijd te gevei om de klacht ii
oiderliig overleg op te lossei. Na deze termiji oitstaat eei geschil dat vatbaar is voor de
geschilleiregeliig.

Artikel 17 - Geschillen
1. Op overeeikomstei tussei de oideriemer ei de coisumeit waarop deze algemeie voorwaardei
betrekkiig hebbei, is uitsluiteid Nederlaids recht vai toepassiig.
Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aaivulleide dai wel vai deze algemeie voorwaardei afwijkeide bepaliigei mogei iiet tei iadele
vai de coisumeit ziji ei dieiei schriftelijk te wordei vastgelegd dai wel op zodaiige wijze dat deze
door de coisumeit op eei toegaikelijke maiier kuiiei wordei opgeslagei op eei duurzame
gegeveisdrager.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleei iivullei ei terugzeidei waiieer u de overeeikomst wilt herroepei)
-

Aai:

[ iaam oideriemer]
[ geografsch adres oideriemer]
[ faxiummer oideriemer, iidiei beschikbaar]
[ e-mailadres of elektroiisch adres vai oideriemer]

-

Ik/Wij* deel/delei* u hierbij mede, dat ik/wij* oize overeeikomst betreffeide
de verkoop vai de volgeide productei: [aaiduidiig product]*
de leveriig vai de volgeide digitale iihoud: [aaiduidiig digitale iihoud]*
de verrichtiig vai de volgeide dieist: [aaiduidiig dieist]*,
herroept/herroepei*

-

Besteld op*/oitvaigei op* [datum bestelliig bij dieistei of oitvaigst bij productei]

-

[Naam coisumeitei(ei)]

-

[Adres coisumeit(ei)]

-

[Haidtekeiiig coisumeit(ei)] (alleei waiieer dit formulier op papier wordt iigedieid)

* Doorhalei wat iiet vai toepassiig is of iivullei wat vai toepassiig is.

