ALGEMENEVOORWAARDEN

3.6.

1.
1.1.

3.7.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan
onder:
Opdrachtnemer: mevrouw Claire SchmitzDelbosq, h.o.d.n. Claire’s Handbag Care,
geadministreerd in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel onder nummer
68580142, gevestigd in Monster, gemeente
Westland, en kantoorhoudende te (2681 BA)
Monster, gemeente Westland aan de Dr. van
den Brinkstraat nummer 22;
Opdrachtgever:
iedere
natuurlijkeof
rechtspersoon met wie opdrachtnemer een
overeenkomst heeft gesloten voor het verrichten
en/of leveren van (reparatie)diensten, zaken
en/of
werkzaamheden,
of
aan
wie
opdrachtnemer aanbiedingen doet;
Opdracht
en/of
Overeenkomst:
elke
opdracht aan c.q. overeenkomst met
opdrachtnemer
betreffende
een
overeenkomst van opdracht, aanneming van
werk en/of verkoop van zaken en goederen
en/of
het
verrichten
van
(reparatie)werkzaamheden
door
opdrachtnemer;
Toepasselijkheid
van
deze
algemene
voorwaarden
Deze algemene voorwaarden maken deel uit van
alle aanbiedingen gedaan door opdrachtnemer,
alle opdrachten aan opdrachtnemer en alle
overeenkomsten gesloten met opdrachtnemer en
uit die opdrachten en overeenkomsten
voortvloeiende verbintenissen en voortbouwende
(nieuwe) overeenkomsten tussen opdrachtnemer
en haar opdrachtgever.
Voor zover door partijen niet uitdrukkelijk bij
schriftelijke overeenkomst anders wordt bepaald
zijn alle bepalingen van deze algemene
voorwaarden volledig en onvoorwaardelijk tussen
partijen van kracht. Iedere verwijzing door een
opdrachtgever naar diens eigen of andere
algemene voorwaarden, hoe ook genaamd en in
welk stadium van totstandkoming van de
overeenkomst met opdrachtnemer dan ook
gedaan, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Voorwaarden en/of bepalingen van een
schriftelijke overeenkomst gaan in rang voor die
van deze algemene voorwaarden voor zover er
sprake is van strijdigheid.
Indien enige bepaling van deze algemene
voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen
de overige bepalingen van deze algemene
voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen
opdrachtgever en opdrachtnemer in overleg
treden teneinde nieuwe bepalingen ter
vervanging van de nietige c.q. vernietigde
bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel
mogelijk het doel en de strekking van de nietige
c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
Wijzigingen in de overeenkomst, waaronder
afwijkingen van deze algemene voorwaarden,
worden
schriftelijk
overeengekomen
en
vastgelegd.
Aanbod, totstandkoming en wijziging van de
overeenkomst
Alle aanbiedingen van opdrachtnemer zijn
vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders
vermeld. Een offerte of aanbieding vervalt indien
het product waarop de offerte of de aanbieding
betrekking heeft in de tussentijd niet meer
beschikbaar is.
De aard en de omvang van de door
opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden
en/of diensten en/of levering van producten
worden in de offerte omschreven. Aanbiedingen
en/of offertes zijn gebaseerd op de door de
opdrachtgever verstrekte gegevens. Indien deze
gegevens niet correct blijken te zijn, heeft
opdrachtnemer het recht haar aanbieding te
wijzigen of in te trekken.
Als de overeenkomst een reparatie betreft wordt
uitgegaan van de klacht(en) zoals door
opdrachtgever zijn omschreven. Indien er geen
duidelijke omschrijving van de klacht aanwezig is,
worden de door opdrachtnemer geconstateerde
gebreken hersteld.
Indien bij onderzoek blijkt dat de prijs van de
reparatie hoger zal zijn dan de kostenraming
zoals vermeld in de aanbieding en/of offerte, zal
opdrachtnemer de opdrachtgever eerst voorzien
van een prijsopgave. Nadat opdrachtgever zich
akkoord heeft verklaard met de prijsopgave zal
opdrachtnemer
haar
werkzaamheden
aanvangen. Indien de opdrachtgever niet akkoord
gaat met de prijsopgave dan zal opdrachtnemer
het product aan opdrachtgever retourneren
waarbij de onderzoekskosten alsook kosten m.b.t.
de retourzending bij opdrachtgever in rekening
worden gebracht.
Opdrachtnemer is gerechtigd opdrachten te
weigeren danwel hieraan voorwaarden te
verbinden.
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Herroeping door opdrachtnemer van een aanbod
onder een tijdstermijn gedaan blijft mogelijk, ook
waar het aanbod niet vrijblijvend is gedaan.
Overeenkomsten worden eveneens geacht tot
stand te zijn gekomen indien en zodra
opdrachtnemer een aanvang heeft gemaakt met
haar werkzaamheden.
De opdrachtnemer heeft het recht bepaalde
werkzaamheden te laten verrichten door derden.
Verplichtingen opdrachtgever
Opdrachtgever is verplicht zelf zorg te dragen
voor verzekering van de producten waarop de
overeenkomst betrekking heeft.
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het
transport van het te repareren product naar
opdrachtnemer. Indien het product per post wordt
verzonden dient het product beschermd en veilig
verpakt te zijn en dient het product verzekerd te
zijn.
Prijzen en prijsverhoging
De door opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn in
Nederlandse valuta exclusief omzetbelasting,
verpakking en verzekerde verzendkosten.
Levering en levertijd
Levertijden worden slechts bij benadering
opgegeven en zijn derhalve nimmer fatale
termijnen. Overschrijding van de levertermijn
geeft geen recht op schadevergoeding en/of
ontbinding van de overeenkomst.
De levering vindt plaats af bedrijf door het afhalen
van het product door opdrachtgever. Indien door
opdrachtgever
wordt
gekozen
voor
(retour)zending per post, biedt opdrachtnemer
standaard
een
aangetekend
verzekerde
verzending aan. De kosten hiervan zijn voor
rekening van opdrachtgever.
Betaling, rente en incassokosten
Betaling dient per omgaande te geschieden, doch
uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum, per
contante betaling danwel door overschrijving van
het verschuldigde bedrag naar een door
opdrachtnemer op de factuur, hetzij op enige
andere wijze kenbaar gemaakt bank- of
girorekeningnummer. Opdrachtnemer is steeds
gerechtigd betaling te verlangen vóórdat tot
aflevering van de gekochte diensten/zaken aan
de opdrachtgever wordt overgegaan.
Na het verstrijken van de in het voorgaande lid
bedoelde betalingstermijn is de opdrachtgever
van rechtswege in verzuim en is zij vanaf het
moment van in verzuim treden over het opeisbare
bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd.
De opdrachtgever is daarnaast aansprakelijk voor
alle buitengerechtelijke incasso kosten. De
buitengerechtelijke
incassokosten
worden
berekend op basis van het Besluit vergoeding
voor buitengerechtelijke incassokosten.
De opdrachtgever is aan opdrachtnemer alle door
opdrachtnemer
daadwerkelijk
gemaakte
gerechtelijke kosten verschuldigd in alle
instanties, indien opdrachtnemer en de
opdrachtgever
met
betrekking
tot
een
overeenkomst een gerechtelijke procedure
hebben gevoerd en de opdrachtgever in dat kader
volledig of in overwegende mate in het ongelijk is
gesteld.
Betaling dient steeds plaats te vinden zonder
opschorting, korting of verrekening, hoegenaamd
ook. Bij niet-tijdige betaling heeft opdrachtnemer
het recht de nakoming van de overeenkomst op
te schorten, totdat de betaling alsnog gedaan is.
Door de opdrachtgever gedane betalingen
strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats
van alle verschuldigde kosten, waaronder
buitengerechtelijke incassokosten, vervolgens in
mindering van de verschenen rente en ten slotte
in mindering van de hoofdsom en de lopende
rente.
Eigendomsvoorbehoud en retentierecht
De door opdrachtnemer geleverde zaken blijven
het volledige en uitsluitende eigendom van
opdrachtnemer totdat de opdrachtgever al haar
verplichtingen uit en/of in verband met alle met
opdrachtnemer
gesloten
overeenkomsten
volledig is nagekomen.
Ten
aanzien
van
door
opdrachtnemer
afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het
eigendomsvoorbehoud vallen, is het de
opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan deze
zaken aan derden door te verkopen dan wel ter
beschikking te stellen en/of om daarop beperkte
rechten te vestigen.
Opdrachtnemer is gerechtigd voorwerpen van
opdrachtgever onder zich te houden totdat
opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens
opdrachtnemer ter zake van de overeenkomst
dan wel van andere overeenkomsten heeft
voldaan.
Gebreken en klachttermijnen
Klachten
betreffende
uitgevoerde
werkzaamheden dienen binnen 8 dagen na
inontvangstneming schriftelijk aangetekend en
gemotiveerd bij opdrachtnemer te worden
ingediend. In geval van zichtbare gebreken
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dienen de klachten te worden ingediend binnen
24 uur na inontvangstneming.
Garantie
De opdracthnemer geeft na het voltooien van de
reparatie een garantie van drie maanden op de
reparatie voor zover de nieuwe klacht aan
opdrachtnemer verwijtbaar is.
Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een
andere is dan die bij de vorige reparatie, dan
worden de kosten van de nieuwe reparatie aan de
opdrachtgever doorberekend. De garantie komt te
vervallen wanneer de opdrachtgever na de door
opdracthnemer verrichte reparatie zelf een
reparatie aan het product heeft uitgevoerd of doen
uitvoeren.
Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer is in alle gevallen slechts
aansprakelijk voor de door opdrachtgever
geleden
schade
indien
opdrachtnemer
toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming
van enige op haar rustende verplichting of jegens
de opdrachtgever een onrechtmatige daad heeft
gepleegd en voor zover opdrachtgever bewijst dat
deze schade te wijten is aan de opzet of grove
schuld van opdrachtnemer.
Indien aansprakelijkheid van opdrachtnemer
moet worden aangenomen, dan zal de totale
aansprakelijkheid van opdrachtnemer nimmer het
bedrag van de prijs van de desbetreffende
opdracht per schade toebrengende gebeurtenis
te boven gaan, waarbij een reeks van
samenhangende gebeurtenissen geldt als één
gebeurtenis.
Aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor
indirecte schade, zoals, maar uitdrukkelijk niet
beperkt tot immateriële schade, gevolgschade,
bedrijfsschade, gederfde winst en/of gederfde
omzet, is uitgesloten.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade
die ontstaat doordat of nadat de opdrachtgever de
geleverde zaken heeft bewerkt of verwerkt, aan
derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik
heeft doen nemen, heeft doen bewerken of
verwerken of aan derden heeft doen leveren.
Overmacht
Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen
van enige verplichtingen indien zij daartoe
gehinderd wordt als gevolg van een
omstandigheid die niet is te wijten aan haar
schuld,
noch krachtens
de wet,
een
rechtshandeling of de in het verkeer geldende
opvattingen
voor
haar
rekening
komt.
Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de
overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten.
Bijzondere gevallen van opeisbaarheid /
beëindiging
Alle vorderingen op de opdrachtgever zijn direct
opeisbaar en opdrachtnemer is gerechtigd, maar
niet verplicht, om overeenkomsten met de
opdrachtgever met directe ingang op te schorten,
te ontbinden en/of door opzegging te beëindigen,
indien:
de opdrachtgever in staat van faillissement
wordt verklaard, surseance van betaling
aanvraagt, zijn onder curatelestelling wordt
gevorderd, wanneer enig beslag op
diensten/zaken van de opdrachtgever wordt
gelegd en bij
overlijden van
de
opdrachtgever, dan wel bij liquidatie of
ontbinding van de onderneming van de
opdrachtgever of wanneer de wettelijke
schuldsaneringsregeling van toepassing
wordt verklaard;
diensten/zaken van opdrachtnemer waarop
een
eigendomsvoorbehoud
rust
na
aflevering teniet gaan of beschadigd raken,
dan wel opdrachtnemer daarvan door
zaaksvorming, natrekking, vermenging of
anderszins de eigendom verliest;
opdrachtnemer de opdrachtgever bij het
sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft
zekerheid te stellen voor de nakoming en
deze zekerheid uitblijft.
Geschilbeslechting en toepasselijk recht
Alle eventuele geschillen tussen partijen zullen bij
uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter in Den Haag.
Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en
de opdrachtgever is Nederlands recht van
toepassing. De toepasselijkheid van het Weens
Koopverdrag of enig ander internationaal verdrag
betreffende de verkoop van roerende zaken wordt
– voor zover dat ingevolge die verdragen mogelijk
is - uitdrukkelijk uitgesloten.

DEEL I I : OVEREENKOM ST OP AFSTA ND
Deel I I van de al gemene voor waar den z i jn
ui tsl ui tend van toepassi n g op over eenkomsten
met consumenten di e op af stand tot stand z i jn
gekomen.
Ar ti kel 1 – Defi ni ti es
I n deze v oor waarden wor dt v ers t aan onder:
1. Claire’s Handbag Care : m ev rouw Claire Sc hm it zDelbos q
h. o. d. n.
Claire ’s
Handb ag
Care,
geadm inis t reerd in het handels regis t er v an de
Kam er v an Koophandel onder numm er 68580142,
gev es t igd in M ons t er, gemeent e W es t land, en
k ant oorhoudende t e (2681 BA ) M ons t er, gem eent e
W est land aan de Dr. v an der Brink s t raat num m er 22 ,
(t elef oonnr:
06-28452589
en
e-m ailadres:
c laires handbagc are@gm ail.c om ) die Produc t en en
diens t en op afs t and aan Cons um ent en aanbiedt;
2. Cons um ent : de nat uurlijke pers oon die niet
handelt in de ui t oef ening v an beroep of bedrij f;
3. Ov ereenk oms t op af st and: een ov ereenk om st
waarb ij in het k ader v an een door Claire’s Handbag
Care georganis eerd s ys t eem v oor v erk oop v an
Produc t en of diens tv erlening op af st and t ot en m et
het s luit en v an de ov ereenk om st m et de Cons um ent
uit s luit end gebruik gem aak t wordt v an een of m eer
t ec hniek en v oor c om m unic at ie op af s t and, hierna
ook
te
noem en:
de
Ov ereenk oms t:
4. Bedenkt ij d: de t erm ij n waar binnen de Cons um ent
gebruik k an m ak en v an zij n ont bindings rec ht ;
5. Herroepings rec ht: de mogelij k heid v oor de
Cons um ent om binnen de bedenk t ij d af t e zien v an
de
ov ereenk om st
op
afs t and;
6. Product en: de Pro duct en die op de W ebs it e
worde n
geadv ert eerd;
7. Dag:
k alenderdag
8. W ebs it e:
www. c laires h andbagc are. nl
en
www. c la ires handbagc are. c om
Ar ti kel
2
Toepassel i jkhei d
De ze algem ene v oorwaar den zij n v an t oepas s ing op
elk aanbod v an Claire’s Handbag Care en op elk e t ot
s t and
gek om en
ov ereenkom st
op
afs t and
t us s en Claire’s Handbag Care en de Cons um ent .
Ar ti kel
3
Het
aanbod
1. Het aanbod bev at een v olledige en nau wk eurige
om sc hrijv ing v an de aangeboden Produc t en en/ of
diens t en. De bes c hrijv ing is v oldoende gedet ailleerd
om een goede beoordeling v an het aanbod door de
Cons um ent
m ogelij k
te
m ak en.
Kennelijk e
v ergis s ingen of f out en in het aanbod binden Claire’s
Handbag Care niet . I ndien aanbiedingen en/ of
of f ert es zij n gebas eerd op de door de opdrac ht gev er
v ers t rek t e gegev ens, doc h de ze gegev ens blij k en
niet c orrect t e zij n, heeft Claire’s Handbag Care het
rec ht haar aanbieding t e wij zi gen of in t e t rek k en. ;
2. Elk aanbod bev at zodanig e inf orm at ie, dat v oor
de Cons um ent duidelijk is wat zij n rec ht en en
v erplic ht ingen zij n, die aan de aanv aarding v an het
aanbod zij n v erbonden. Di t bet ref t in het bij zonder:
a) de prij s inc lus ief belast ingen of , als door de aard
v an de dienst de prij s niet v ooraf k an worden
berek end, de m anier waarop de prijs m oet worden
berek end, als m ede alle extra v rac ht - lev erings en/ of port ok os t en en ev entuele andere k os t en ;
b)
de
ev ent uele
k ost en
v an
af lev ering;
c ) de wij ze waarop de ov ereenk oms t t ot s t and zal
k om en en welk e handelingen daarv oor nodig zi j n;
d) de wij ze v an bet aling, af lev ering en uitv oering
v an de ov ereenk om st op af st and ;
e) de t erm ij n v oor lev ering v an de Produc t en en/ of
diens t en;
f )het al dan niet v an t oepas s ing zij n v an de
m ogelijk heid
v an
ont binding;
g) de t erm ij n v oor aanv aarding v an he t aanbod; en
h) het adres waar en de t erm ij n waarbinnen de
Cons um ent een k lac ht k an indienen als m ede het
k lac ht af handelings beleid .

Ar ti kel
4
De
over eenkomst
1. De Cons um ent k an bij Claire’s Handbag Care een
bes t elling plaat s en door de ge wens t e bes t elling,
inc lus ief f ot om at eriaal v an de t e repareren it em s , t e
e-m ailen naar c laires handbagc are@gm ail.c om of
v ia W hats App t e v erzenden naar 06 -28452589. De
Cons um ent dient t ev ens zij n c o nt ac t inf orm at ie
(naam , adres, t elef oonnummer en e -m ailadres ) t e
v erm elden.
2. Claire ’s Handbag Care zen dt Cons um ent een e m ail aan het door de Cons um ent c onf orm art ik el 4. 1.
opgegev en e-m ailadres v an Cons um ent waarin zij
de ontv angst v an de bet ref f ende best elling
bev es t igt .
Een
bes t elling
wordt
v erv olgens
uit s luit end
door Claire’s
Handbag
Care
in
behandeling genom en, indien de Cons um ent alle
gev raagde in f orm at ie c om pleet heeft ingev uld.
3. De
Ov ereenk om s t
k om t
eers t
t ot
s t and
nadat Claire’s Handbag Care de bes t elling v an
Cons um ent heef t aanv aard ( welk e aanv aarding blijk t
uit de in lid 2 genoem de beves t igings -m ail) en de
bes t elling door de c ons um ent is bet aald en de t e
repareren it em s door Claire’s Handbag Care is
ontv angen .
4. Claire ’s Handbag Care heef t in gev al v an
ov erm ac ht het rec ht om, naar eigen k eu ze, de
uitv oering v an de bes t elling op t e s c hort en, dan we l
de ov ereenk om st zonder rec hterlij k e t uss enk om st t e
ont binden, zulk s door dit s c hrift elijk aan de
Cons um ent m ee t e delen en zulk s zonder
dat Claire ’s Handbag Care gehouden is t ot enige
s c hadev ergoeding, t enzij dit in de gegev en
om st andigheden naar m aat stav en v an redelijk heid
en billij k he id onaanv aardbaar zou zij n. Onder
ov erm ac ht wordt v ers t aan iedere t ek ortk om ing die
niet aan Claire’s Handbag Care k an worden
t oegerek end, om dat zij niet te wij t en is aan haar
s c huld en noc h k rac ht ens de wet , rec ht s handeling of
in het v erk eer geldende opv at t ingen v oor ha ar
rek ening
k omt .
Ar ti kel
5
Her r oepi ngsr echt
1. De Cons um ent k an een ov ereenk oms t v an afs t and
zonder opgav e v an redenen ont binden t ot een
t erm ij n v an v eert ien dagen is v ers t rek en, na:
- bij een ov ereenk om s t t ot het v erric ht en v an
diens t en: de dag waarop de ov ereenk om st wordt
ges lot en
- bij de k oop v an product en: de dag waarop d e
c ons um ent , of een door de c ons um ent aangewe zen
derde, de zaak heef t ontv angen.
2. Ont binding v indt plaats door binnen de
bedenk t erm ij n het door Claire’s Handbag Care
t oegezonden m odelf orm ulier v oor ont binding geheel
in t e v ullen en aan Claire’s Handbag Care t e zenden.
3. De Cons um ent heef t geen rec ht v an ont binding
bet ref f ende de lev ering v an v olgens s pec if ic at ies
v an de Cons um ent v erv aardigde zak en, die niet
gepref abric eerd zij n en die worden v erv aardigd op
bas is v an een indiv iduele k euze of bes lis s ing v an de
c ons um ent , of die duidelijk v oor een s pec if iek
pers oon
best em d
zij n.
4. Tij dens deze bedenk t erm ijn zal de Cons um ent
zorgv uldig om gaan m et het produc t en de
v erpak k ing. Hij zal het produ c t s lec hts in die m at e
uit pak k en of gebruik en v oor zov er dat nodig is om t e
k unnen beoordelen of hij het produc t wens t t e
behouden. I ndien hij v an zij n ont binding s rec ht
gebruik m aak t, zal hij het produc t binnen v eert ien
dagen m et alle gelev erde toebehoren en in de
originele s t aat en v erpakk ing aan Claire ’s Handbag
Care
ret ourneren .
Ar ti kel 6 - Kosten i n geval van her r oepi ng
1. I ndien de Cons um ent gebruik m aakt v an zij n
herroepings rec ht ,
k om en
de
k os t en
v an
t erugzending
v olledig
v oor
zij n
rek ening.
2. I ndien de Cons um ent een bedrag bet aald heef t,
zal Claire ’s Handbag C are di t bedrag zo s poedig
m ogelijk , doc h u it erlij k binnen 14 d agen na

ontv angst v an de t erugzen ding of herroeping,
t erugbet alen.
3. I ndien de Cons um ent v oor een andere wij ze v an
lev ering heeft gek ozen dan de door Claire’s
Handbag Care aangeboden lev erings wij ze k om en de
hieraan v erbonden k os t en v oor rek ening v an de
Cons um ent .
Ar ti kel
7
Ui tsl ui ti ng
Her r oepi ngsr echt
1. I ndien
de
Cons um ent
niet
ov er
een
herroepings rec ht bes c hik t , k an dit door Claire’s
Handbag Care alleen worde n uit ges lot en indien
de Claire’s Handbag Care dit duidelijk in het
aanbod, alt hans t ij dig v oor het s luit en v an de
ov ereenk om s t,
heef t
v erm eld.
2. Uit s luit ing v an het herroepings rec ht is s lec ht s
m ogelijk
v oor
Product en:
a) die door Claire’s Handbag Care t ot s t and zij n
gebrac ht ov ereenk om st ig spec if ic at ies v an de
Cons um ent ;
b) die duidelijk pers oonlij k v an aard zij n; of
c ) die door h un aard ni et k unnen worden
t eruggezonden.
Ar ti kel
8
De
pri js
1. I ndien de prij zen v oor de aangeboden Product en
s t ij gen in de periode t us s en de bes t elling en de
uitv oering daarv an, is de Cons um ent gerec ht igd de
bes t elling t e annuleren dan wel de ov ereenk om s t t e
ont binden binnen t ien (1 4) dagen na m ededeling v an
de prijsv erhoging door Claire ’s Handbag Care
2. De in het aanbod v an Produc t en of diens t en
genoem de prij zen zij n in Euro inc lus ief BTW .
3. Als de ov ereenk oms t een reparat ie bet reft wordt
uit gegaan v an de k lac ht ( en) zoals door Cons um ent
zij n oms c hrev en. I ndien er geen duidelij k e
om sc hrijv ing v an de k lac ht aan we zig is , worden de
door
Claire’s
Handbag
Care
gec ons t at eerde
gebrek en hers t eld. I ndien bij onder zoek blijk t dat de
prij s v an de reparat ie hoger za l zij n dan de
k os t enram ing zoals v erm eld in de aanbieding en/ of
of f ert e, zal Claire’s Handbag Care de Cons um ent
eers t v oorzien v an een prij s opgav e. Nadat
Cons um ent zic h ak k oord heef t v erk laard m et de
prij s opgav e zal Claire ’s Handbag Care haar
werk zaam heden aanv angen. I ndien de Cons um ent
niet akk oord gaat m et de prij s opgav e dan zal
Claire’s Handbag Care het produc t aan de
Cons um ent
ret ourneren
waar bij
de
onder zoek s k ost en
als ook
k os t en
m. b. t.
de
ret ourzending bij opdrac ht gev er in rek en ing worden
gebrac ht .
4. Opdrac ht nem er is gerec ht igd opdrac ht en t e
we igeren dan we l hieraan v oorwaard en t e v erbinden.
Ar ti kel
9
Confor mi tei t
en
Gar anti e
Claire’s Handbag Care s t aat er v oor in dat de
Produc t en v oldoen aan de ov ereenk om s t en de in
het
aanbod
v erm eld e
s pec if ic at ies.
Ar ti kel
10
Lever i ng
en
ui tvoer i ng
1. Claire’s Handbag Care zal de groot st m ogelijk e
zorgv uldigheid in ac ht nem en bij het in ontv angst
nem en en bij de uitv oering v an bes t ellingen v an
Produc t en.
2. Als plaat s v an lev ering geldt het adres dat de
Cons um ent sc hrif t elij k aan Claire ’s Handbag Care
k enbaar heef t gem aakt . I ndien de Cons um ent
aan Claire’s Handbag Care s chrif t elijk opgav e doet
v an een adres, is Claire’s Handbag Care gerec ht igd
aan dat adres alle bes t ellingen t e v erzenden, t en zij
de
Cons um ent
aan Claire’s
Handbag
Care
s c hrift elijk opgav e doet v an een ander adres
waara an haar bes t ellingen dienen t e worde n
ge zonden.
3. Claire’s Handbag Care zal geac c ept eerde
bes t ellingen m et bek wam e s poed doc h uit erlij k
binnen 30 Dagen uit v oeren t enzij een langere
lev erings t erm ij n is af ges prok en. I ndien de bezorgin g
v ert raging onderv indt, of indien een bes t elling niet
dan wel s lec ht s gedeelt elijk kan worden uit gev oerd,

ontv angt de Cons um ent hierv an uit erlijk binnen 14
Dagen nadat hij de bes t elling geplaat s t heef t
beric ht .
4. De
door Claire’s
Handbag
Care opgegev en
lev ert ij den zij n s lec ht s in dic at ief . Ov ersc hrij ding v an
enige lev erings t erm ij n geef t de Cons um ent geen
rec ht op s c hadev ergoeding en ev enm in het rec ht de
bes t elling t e annuleren dan wel de ov ereenk om s t t e
ont binden,
t enzij
de
ov ers c hrij ding
v an
de
lev erings t erm ij n zodanig is dat v an de Cons um ent
redelij k erwij s niet k an worde n v erlangd dat zij de
ov ereenk om s t in s t and laat . De Cons um ent is in dat
gev al gerec ht igd de bes t elling t e annuleren dan we l
de ov ereenk oms t t e ont binden v oor zov er dat
nood zak elij k
is .
5. I n gev al v an ont binding conf orm het v orige lid
zal Claire ’s Handbag Care het bedrag dat de
Cons um ent bet aald heef t zo s poedig m ogelijk , doc h
uit erlij k
binnen
14
Dagen
na
ont binding,
t erugbet alen.
6. De eigendom v an gelev erde Produc t en gaat pas
ov er, indien de Cons um ent al het geen zij n op gron d
v an enige ov ereenk oms t aan Claire’s Handbag Care
v ers c huldigd
is ,
heef t
v oldaan.
7. Het ris ic o v an bes c hadiging en/ of v erm iss ing v an
Produc t en berust t ot het m oment v an bezorging aan
de
Cons um ent
bij Claire’s
Handbag
Care .
Ar ti kel
11
Betali ng
1. Voor zov er niet lat er is overeen gek om en dienen
de door de Cons um ent v ers chuldigde bedragen t e
worde n v oldaan aan Claire’s Handbag Care v oor de
v erm elde uit ers t e dat um betalen en c onf orm de
bet aal wij ze die zij n aangegev en op de W ebs it e.
2. De Cons um ent heeft de plicht om onj uist heden in
v ers t rek t e of v erm elde bet aalgegev ens onv erwij ld
aan Claire’s
Handbag
Care
te
m elden.
3. I ndien de Cons um ent met enige bet aling in
gebrek e is, is Claire’s Handbag Care gerec ht igd (de
uitv oering v an) de bet ref f ende ov ereenk oms t en
daarm ee s am enhangende overeenk oms t en op t e
s c hort en,
dan
wel
te
ont binden.
Ar ti kel
12
Recl ame
1. Op het m om ent v an ontv angs t zal Cons um ent
c ont roleren of de Produc ten qua aant al en
hoedanigheid aan de Ov ereenk oms t v oldoen.
2. Cons um ent k an geen beroep m eer doen op het
f eit dat de Produc t en niet aan de Ov ereenk om st
beant woorden, indien Cons um ent dit niet binnen 14
Dagen na ont v angs t aan Claire’s Handbag Care
heef t
gem eld.
Ar ti kel 1 3 - Toepassel i jk r echt en bevoeg de
r echter
1. Op alle rec ht en, v erplic htingen, aanbiedingen,
bes t ellingen en ov ereenk om st en waarop de ze
Voor waa rden v a n t oepas s ing zij n, alsm ede op deze
Voor waa rden, is uit s luit end Nederlands rec ht v an
t oepas s ing.
2. Alle ges c hillen t us s en part ij en zullen bij
uit s luit ing worden v oorgelegd aan de daart oe
bev oegde
rec ht er
in
Den
Haag.

