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Artikel1-Definities


Indezevoorwaardenwordtverstaanonder:

1.Aanvullendeovereenkomst:eenovereenkomstwaarbijdeconsumentproducten,digitaleinhouden/of
dienstenverwerftinverbandmeteenovereenkomstopafstandendezezaken,digitaleinhouden/of
dienstendoordeondernemerwordengeleverdofdooreenderdepartijopbasisvaneenafspraaktussen
diederdeendeondernemer;
2.Bedenktijd:determijnwaarbinnendeconsumentgebruikkanmakenvanzijnherroepingsrecht;
3.Consument:denatuurlijkepersoondieniethandeltvoordoeleindendieverbandhoudenmetzijn
handels-,bedrijfs-,ambachts-ofberoepsactiviteit;
4.Dag:kalenderdag;



5.Digitaleinhoud:gegevensdieindigitalevormgeproduceerdengeleverdworden;
6.Duurovereenkomst:eenovereenkomstdiestrekttotderegelmatigeleveringvanzaken,dienstenen/of
digitaleinhoudgedurendeeenbepaaldeperiode;
7.Duurzamegegevensdrager:elkhulpmiddel-waaronderookbegrepene-mail-datdeconsumentof
ondernemerinstaatsteltominformatiedieaanhempersoonlijkisgericht,opteslaanopeenmanierdie
toekomstigeraadplegingofgebruikgedurendeeenperiodedieisafgestemdophetdoelwaarvoorde
informatieisbestemd,endieongewijzigdereproductievandeopgeslageninformatiemogelijkmaakt;
8.Herroepingsrecht:demogelijkheidvandeconsumentombinnendebedenktijdaftezienvande
overeenkomstopafstand;
9.Ondernemer:denatuurlijkeofrechtspersoondielidisvanThuiswinkel.orgenproducten,(toegangtot)
digitaleinhouden/ofdienstenopafstandaanconsumentenaanbiedt;
10.Overeenkomstopafstand:eenovereenkomstdietussendeondernemerendeconsumentwordt
gesloteninhetkadervaneengeorganiseerdsysteemvoorverkoopopafstandvanproducten,digitale
inhouden/ofdiensten,waarbijtotenmethetsluitenvandeovereenkomstuitsluitendofmedegebruik
gemaaktwordtvanéénofmeertechniekenvoorcommunicatieopafstand;
11.Modelformuliervoorherroeping:hetinBijlageIvandezevoorwaardenopgenomenEuropese
modelformuliervoorherroeping;BijlageIhoeftnietterbeschikkingtewordengesteldalsdeconsumentter
zakevanzijnbestellinggeenherroepingsrechtheeft;
12.Techniekvoorcommunicatieopafstand:middeldatkanwordengebruiktvoorhetsluitenvaneen
overeenkomst,zonderdatconsumentenondernemergelijktijdigindezelfderuimtehoeventezijn
samengekomen.

Artikel2-Identiteitvandeondernemer

Naamondernemer:RadioenTVStegemanB.V.

Handelendonderdenaam/namen:

-RadioenTVStegemanB.V.


Vestigingsadres:

Schuttersweg88
7314LJApeldoorn


Telefoonnummer:055-3552187



Bereikbaarheid:

Vanmaandagt/mmaandagvanaf12.30uurtot18.00uur
Vandinsdagt/mdonderdagvanaf09.00uurtot18.00uur
Vanvrijdagt/mvrijdagvanaf09.00uurtot20.00uur
Vanzaterdagt/mzaterdagvanaf09.00uurtot16.00uur


E-mailadres:info@rtvstegeman.nl



KvK-nummer:08063745

Btw-nummer:NL808771462B01


Artikel3-Toepasselijkheid

1.Dezealgemenevoorwaardenzijnvantoepassingopelkaanbodvandeondernemerenopelketotstand
gekomenovereenkomstopafstandtussenondernemerenconsument.
2.Voordatdeovereenkomstopafstandwordtgesloten,wordtdetekstvandezealgemenevoorwaardenaan



deconsumentbeschikbaargesteld.Indienditredelijkerwijsnietmogelijkis,zaldeondernemervoordatde
overeenkomstopafstandwordtgesloten,aangevenopwelkewijzedealgemenevoorwaardenbijde
ondernemerzijnintezienendatzijopverzoekvandeconsumentzospoedigmogelijkkosteloosworden
toegezonden.
3.Indiendeovereenkomstopafstandelektronischwordtgesloten,kaninafwijkingvanhetvorigeliden
voordatdeovereenkomstopafstandwordtgesloten,detekstvandezealgemenevoorwaardenlangs
elektronischewegaandeconsumentterbeschikkingwordengesteldopzodanigewijzedatdezedoorde
consumentopeeneenvoudigemanierkanwordenopgeslagenopeenduurzamegegevensdrager.Indiendit
redelijkerwijsnietmogelijkis,zalvoordatdeovereenkomstopafstandwordtgesloten,wordenaangegeven
waarvandealgemenevoorwaardenlangselektronischewegkanwordenkennisgenomenendatzijop
verzoekvandeconsumentlangselektronischewegofopanderewijzekostelooszullenworden
toegezonden.
4.Voorhetgevaldatnaastdezealgemenevoorwaardentevensspecifiekeproduct-ofdienstenvoorwaarden
vantoepassingzijn,ishettweedeenderdelidvanovereenkomstigetoepassingenkandeconsumentzich
ingevalvantegenstrijdigevoorwaardensteedsberoepenopdetoepasselijkebepalingdievoorhemhet
meestgunstigis.

Artikel4-Hetaanbod

1.Indieneenaanbodeenbeperktegeldigheidsduurheeftofondervoorwaardengeschiedt,wordtdit
nadrukkelijkinhetaanbodvermeld.
2.Hetaanbodbevateenvolledigeennauwkeurigeomschrijvingvandeaangebodenproducten,digitale
inhouden/ofdiensten.Debeschrijvingisvoldoendegedetailleerdomeengoedebeoordelingvanhet
aanboddoordeconsumentmogelijktemaken.Alsdeondernemergebruikmaaktvanafbeeldingen,zijn
dezeeenwaarheidsgetrouweweergavevandeaangebodenproducten,dienstenen/ofdigitaleinhoud.
Kennelijkevergissingenofkennelijkefouteninhetaanbodbindendeondernemerniet.
3.Elkaanbodbevatzodanigeinformatie,datvoordeconsumentduidelijkiswatderechtenenverplichtingen
zijn,dieaandeaanvaardingvanhetaanbodzijnverbonden.

Artikel5-Deovereenkomst

1.Deovereenkomstkomt,ondervoorbehoudvanhetbepaaldeinlid4,totstandophetmomentvan
aanvaardingdoordeconsumentvanhetaanbodenhetvoldoenaandedaarbijgesteldevoorwaarden.
2.Indiendeconsumenthetaanbodlangselektronischewegheeftaanvaard,bevestigtdeondernemer
onverwijldlangselektronischewegdeontvangstvandeaanvaardingvanhetaanbod.Zolangdeontvangst
vandezeaanvaardingnietdoordeondernemerisbevestigd,kandeconsumentdeovereenkomst
ontbinden.
3.Indiendeovereenkomstelektronischtotstandkomt,treftdeondernemerpassendetechnischeen
organisatorischemaatregelenterbeveiligingvandeelektronischeoverdrachtvandataenzorgthijvooreen
veiligewebomgeving.Indiendeconsumentelektronischkanbetalen,zaldeondernemerdaartoepassende
veiligheidsmaatregeleninachtnemen.
4.Deondernemerkanzichbinnenwettelijkekaders-opdehoogtestellenofdeconsumentaanzijn
betalingsverplichtingenkanvoldoen,alsmedevanaldiefeitenenfactorendievanbelangzijnvooreen
verantwoordaangaanvandeovereenkomstopafstand.Indiendeondernemeropgrondvanditonderzoek
goedegrondenheeftomdeovereenkomstnietaantegaan,ishijgerechtigdgemotiveerdeenbestellingof
aanvraagteweigerenofaandeuitvoeringbijzonderevoorwaardenteverbinden.
5.Deondernemerzaluiterlijkbijleveringvanhetproduct,dedienstofdigitaleinhoudaandeconsumentde
volgendeinformatie,schriftelijkofopzodanigewijzedatdezedoordeconsumentopeentoegankelijke
manierkanwordenopgeslagenopeenduurzamegegevensdrager,meesturen:

a.hetbezoekadresvandevestigingvandeondernemerwaardeconsumentmetklachtenterechtkan;
b.devoorwaardenwaaronderendewijzewaaropdeconsumentvanhetherroepingsrechtgebruikkan
maken,danweleenduidelijkemeldinginzakehetuitgeslotenzijnvanhetherroepingsrecht;
c.deinformatieovergarantiesenbestaandeservicenaaankoop;
d.deprijsmetinbegripvanallebelastingenvanhetproduct,dienstofdigitaleinhoud;voorzovervan
toepassingdekostenvanaflevering;endewijzevanbetaling,afleveringofuitvoeringvandeovereenkomst
opafstand;
e.devereistenvooropzeggingvandeovereenkomstindiendeovereenkomsteenduurheeftvanmeer
danéénjaarofvanonbepaaldeduuris;
f.indiendeconsumenteenherroepingsrechtheeft,hetmodelformuliervoorherroeping.

6.Ingevalvaneenduurtransactieisdebepalinginhetvorigelidslechtsvantoepassingopdeeerste
levering.




Artikel6–Herroepingsrecht


Bijproducten:

1.Deconsumentkaneenovereenkomstmetbetrekkingtotdeaankoopvaneenproductgedurendeeen
bedenktijdvan14dagenzonderopgavevanredenenontbinden.Deondernemermagdeconsumentvragen
naarderedenvanherroeping,maardezeniettotopgavevanzijnreden(en)verplichten.
2.Deinlid1genoemdebedenktijdgaatinopdedagnadatdeconsument,ofeenvoorafdoordeconsument
aangewezenderde,dienietdevervoerderis,hetproductheeftontvangen,of:

a.alsdeconsumentineenzelfdebestellingmeerdereproductenheeftbesteld:dedagwaaropde
consument,ofeendoorhemaangewezenderde,hetlaatsteproductheeftontvangen.Deondernemermag,
mitshijdeconsumenthiervoorafgaandaanhetbestelprocesopduidelijkewijzeoverheeftgeïnformeerd,
eenbestellingvanmeerdereproductenmeteenverschillendelevertijdweigeren.
b.alsdeleveringvaneenproductbestaatuitverschillendezendingenofonderdelen:dedagwaaropde
consument,ofeendoorhemaangewezenderde,delaatstezendingofhetlaatsteonderdeelheeft
ontvangen;
c.bijovereenkomstenvoorregelmatigeleveringvanproductengedurendeeenbepaaldeperiode:dedag
waaropdeconsument,ofeendoorhemaangewezenderde,heteersteproductheeftontvangen.


Bijdienstenendigitaleinhouddienietopeenmateriëledragerisgeleverd:

3.Deconsumentkaneendienstenovereenkomsteneenovereenkomstvoorleveringvandigitaleinhouddie
nietopeenmateriëledragerisgeleverdgedurende14dagenzonderopgavevanredenenontbinden.De
ondernemermagdeconsumentvragennaarderedenvanherroeping,maardezeniettotopgavevanzijn
reden(en)verplichten.
4.Deinlid3genoemdebedenktijdgaatinopdedagdievolgtophetsluitenvandeovereenkomst.


Verlengdebedenktijdvoorproducten,dienstenendigitaleinhouddienietopeenmateriëledrageris
geleverdbijnietinformerenoverherroepingsrecht:

5.Indiendeondernemerdeconsumentdewettelijkverplichteinformatieoverhetherroepingsrechtofhet
modelformuliervoorherroepingnietheeftverstrekt,looptdebedenktijdaftwaalfmaandennaheteindevan
deoorspronkelijke,overeenkomstigdevorigeledenvanditartikelvastgesteldebedenktijd.
6.Indiendeondernemerdeinhetvoorgaandelidbedoeldeinformatieaandeconsumentheeftverstrekt
binnentwaalfmaandennadeingangsdatumvandeoorspronkelijkebedenktijd,verstrijktdebedenktijd14
dagennadedagwaaropdeconsumentdieinformatieheeftontvangen.

Artikel7-Verplichtingenvandeconsumenttijdensdebedenktijd

1.Tijdensdebedenktijdzaldeconsumentzorgvuldigomgaanmethetproductendeverpakking.Hijzalhet
productslechtsuitpakkenofgebruikenindematedienodigisomdeaard,dekenmerkenendewerkingvan
hetproductvasttestellen.Hetuitgangspunthierbijisdatdeconsumenthetproductslechtsmaghanteren
eninspecterenzoalshijdatineenwinkelzoumogendoen.
2.Deconsumentisalleenaansprakelijkvoorwaardeverminderingvanhetproductdiehetgevolgisvaneen
maniervanomgaanmethetproductdieverdergaatdantoegestaaninlid1.
3.Deconsumentisnietaansprakelijkvoorwaardeverminderingvanhetproductalsdeondernemerhemniet
voorofbijhetsluitenvandeovereenkomstallewettelijkverplichteinformatieoverhetherroepingsrechtheeft
verstrekt.

Artikel8-Uitoefeningvanhetherroepingsrechtdoordeconsumentenkostendaarvan

1.Alsdeconsumentgebruikmaaktvanzijnherroepingsrecht,meldthijditbinnendebedenktermijndoor
middelvanhetmodelformuliervoorherroepingofopandereondubbelzinnigewijzeaandeondernemer.
2.Zosnelmogelijk,maarbinnen14dagenvanafdedagvolgendopdeinlid1bedoeldemelding,zendtde
consumenthetproductterug,ofoverhandigthijditaan(eengemachtigdevan)deondernemer.Dithoeftniet
alsdeondernemerheeftaangebodenhetproductzelfaftehalen.Deconsumentheeftdeterugzendtermijn
inelkgevalinachtgenomenalshijhetproductterugzendtvoordatdebedenktijdisverstreken.
3.Deconsumentzendthetproductterugmetallegeleverdetoebehoren,indienredelijkerwijsmogelijkin



originelestaatenverpakking,enconformdedoordeondernemerverstrekteredelijkeenduidelijke
instructies.
4.Hetrisicoendebewijslastvoordejuisteentijdigeuitoefeningvanhetherroepingsrechtligtbijde
consument.
5.Deconsumentdraagtderechtstreeksekostenvanhetterugzendenvanhetproduct.Alsdeondernemer
nietheeftgemelddatdeconsumentdezekostenmoetdragenofalsdeondernemeraangeeftdekostenzelf
tedragen,hoeftdeconsumentdekostenvoorterugzendingniettedragen.
6.Indiendeconsumentherroeptnaeerstuitdrukkelijktehebbenverzochtdatdeverrichtingvandedienstof
deleveringvangas,waterofelektriciteitdienietgereedvoorverkoopzijngemaaktineenbeperktvolumeof
bepaaldehoeveelheidaanvangttijdensdebedenktijd,isdeconsumentdeondernemereenbedrag
verschuldigddatevenredigisaandatgedeeltevandeverbintenisdatdoordeondernemerisnagekomenop
hetmomentvanherroeping,vergelekenmetdevolledigenakomingvandeverbintenis.
7.Deconsumentdraagtgeenkostenvoordeuitvoeringvandienstenofdeleveringvanwater,gasof
elektriciteit,dienietgereedvoorverkoopzijngemaaktineenbeperktvolumeofhoeveelheid,oftotlevering
vanstadsverwarming,indien:

a.deondernemerdeconsumentdewettelijkverplichteinformatieoverhetherroepingsrecht,de
kostenvergoedingbijherroepingofhetmodelformuliervoorherroepingnietheeftverstrekt,of;
b.deconsumentnietuitdrukkelijkomdeaanvangvandeuitvoeringvandedienstofleveringvangas,
water,elektriciteitofstadsverwarmingtijdensdebedenktijdheeftverzocht.

8.Deconsumentdraagtgeenkostenvoordevolledigeofgedeeltelijkeleveringvannietopeenmateriële
dragergeleverdedigitaleinhoud,indien:

a.hijvoorafgaandaandeleveringervannietuitdrukkelijkheeftingestemdmethetbeginnenvande
nakomingvandeovereenkomstvoorheteindevandebedenktijd;
b.hijnietheefterkendzijnherroepingsrechtteverliezenbijhetverlenenvanzijntoestemming;of
c.deondernemerheeftnagelatendezeverklaringvandeconsumenttebevestigen.

9.Alsdeconsumentgebruikmaaktvanzijnherroepingsrecht,wordenalleaanvullendeovereenkomstenvan
rechtswegeontbonden.

Artikel9-Verplichtingenvandeondernemerbijherroeping

1.Alsdeondernemerdemeldingvanherroepingdoordeconsumentopelektronischewijzemogelijkmaakt,
stuurthijnaontvangstvandezemeldingonverwijldeenontvangstbevestiging.
2.Deondernemervergoedtallebetalingenvandeconsument,inclusiefeventueleleveringskostendoorde
ondernemerinrekeninggebrachtvoorhetgeretourneerdeproduct,onverwijlddochbinnen14dagen
volgendopdedagwaaropdeconsumenthemdeherroepingmeldt.Tenzijdeondernemeraanbiedthet
productzelfaftehalen,maghijwachtenmetterugbetalentothijhetproductheeftontvangenoftotde
consumentaantoontdathijhetproductheeftteruggezonden,naargelangwelktijdstipeerdervalt.
3.Deondernemergebruiktvoorterugbetalinghetzelfdebetaalmiddeldatdeconsumentheeftgebruikt,tenzij
deconsumentinstemtmeteenanderemethode.Deterugbetalingiskosteloosvoordeconsument.
4.Alsdeconsumentheeftgekozenvooreenduurderemethodevanleveringdandegoedkoopste
standaardlevering,hoeftdeondernemerdebijkomendekostenvoordeduurderemethodenietterugte
betalen.

Artikel10-Uitsluitingherroepingsrecht


Deondernemerkandenavolgendeproductenendienstenuitsluitenvanhetherroepingsrecht,maaralleen
alsdeondernemerditduidelijkbijhetaanbod,althanstijdigvoorhetsluitenvandeovereenkomst,heeft
vermeld:

1.Productenofdienstenwaarvandeprijsgebondenisaanschommelingenopdefinanciëlemarktwaarop
deondernemergeeninvloedheeftendiezichbinnendeherroepingstermijnkunnenvoordoen
2.Overeenkomstendiegeslotenzijntijdenseenopenbareveiling.Ondereenopenbareveilingwordt
verstaaneenverkoopmethodewaarbijproducten,digitaleinhouden/ofdienstendoordeondernemerworden
aangebodenaandeconsumentdiepersoonlijkaanwezigisofdemogelijkheidkrijgtpersoonlijkaanwezigte
zijnopdeveiling,onderleidingvaneenveilingmeester,enwaarbijdesuccesvollebiederverplichtisde
producten,digitaleinhouden/ofdienstenaftenemen;
3.Dienstenovereenkomsten,navolledigeuitvoeringvandedienst,maaralleenals:




a.deuitvoeringisbegonnenmetuitdrukkelijkevoorafgaandeinstemmingvandeconsument;en
b.deconsumentheeftverklaarddathijzijnherroepingsrechtverliestzodradeondernemerde
overeenkomstvolledigheeftuitgevoerd;

4.Pakketreizenalsbedoeldinartikel7:500BWenovereenkomstenvanpersonenvervoer;
5.Dienstenovereenkomstenvoorterbeschikkingstellingvanaccommodatie,alsindeovereenkomsteen
bepaaldedatumofperiodevanuitvoeringisvoorzienenandersdanvoorwoondoeleinden,
goederenvervoer,autoverhuurdienstenencatering;
6.Overeenkomstenmetbetrekkingtotvrijetijdsbesteding,alsindeovereenkomsteenbepaaldedatumof
periodevanuitvoeringdaarvanisvoorzien;
7.Volgensspecificatiesvandeconsumentvervaardigdeproducten,dienietgeprefabriceerdzijnendie
wordenvervaardigdopbasisvaneenindividuelekeuzeofbeslissingvandeconsument,ofdieduidelijkvoor
eenspecifiekepersoonbestemdzijn;
8.Productendiesnelbedervenofeenbeperktehoudbaarheidhebben;
9.Verzegeldeproductendieomredenenvangezondheidsbeschermingofhygiënenietgeschiktzijnomte
wordenteruggezondenenwaarvandeverzegelingnaleveringisverbroken;
10.Productendienaleveringdoorhunaardonherroepelijkvermengdzijnmetandereproducten;
11.Alcoholischedrankenwaarvandeprijsisovereengekomenbijhetsluitenvandeovereenkomst,maar
waarvandeleveringslechtskanplaatsvindenna30dagen,enwaarvandewerkelijkewaardeafhankelijkis
vanschommelingenvandemarktwaaropdeondernemergeeninvloedheeft;
12.Verzegeldeaudio-,video-opnamenencomputerprogrammatuur,waarvandeverzegelingnaleveringis
verbroken;
13.Kranten,tijdschriftenofmagazines,metuitzonderingvanabonnementenhierop;
14.Deleveringvandigitaleinhoudandersdanopeenmateriëledrager,maaralleenals:

a.deuitvoeringisbegonnenmetuitdrukkelijkevoorafgaandeinstemmingvandeconsument;en
b.deconsumentheeftverklaarddathijhiermeezijnherroepingsrechtverliest.

Artikel11-Deprijs

1.Gedurendedeinhetaanbodvermeldegeldigheidsduurwordendeprijzenvandeaangebodenproducten
en/ofdienstennietverhoogd,behoudensprijswijzigingenalsgevolgvanveranderingeninbtw-tarieven.
2.Inafwijkingvanhetvorigelidkandeondernemerproductenofdienstenwaarvandeprijzengebondenzijn
aanschommelingenopdefinanciëlemarktenwaardeondernemergeeninvloedopheeft,metvariabele
prijzenaanbieden.Dezegebondenheidaanschommelingenenhetfeitdateventueelvermeldeprijzen
richtprijzenzijn,wordenbijhetaanbodvermeld.
3.Prijsverhogingenbinnen3maandennadetotstandkomingvandeovereenkomstzijnalleentoegestaan
indienzijhetgevolgzijnvanwettelijkeregelingenofbepalingen.
4.Prijsverhogingenvanaf3maandennadetotstandkomingvandeovereenkomstzijnalleentoegestaan
indiendeondernemerditbedongenheeften:

a.dezehetgevolgzijnvanwettelijkeregelingenofbepalingen;of
b.deconsumentdebevoegdheidheeftdeovereenkomstoptezeggenmetingangvandedagwaaropde
prijsverhogingingaat.
5.Deinhetaanbodvanproductenofdienstengenoemdeprijzenzijninclusiefbtw.

Artikel12-Nakomingovereenkomstenextragarantie

1.Deondernemerstaatervoorindatdeproductenen/ofdienstenvoldoenaandeovereenkomst,deinhet
aanbodvermeldespecificaties,aanderedelijkeeisenvandeugdelijkheiden/ofbruikbaarheidendeopde
datumvandetotstandkomingvandeovereenkomstbestaandewettelijkebepalingenen/of
overheidsvoorschriften.Indienovereengekomenstaatdeondernemerertevensvoorindathetproduct
geschiktisvooranderdannormaalgebruik.
2.Eendoordeondernemer,dienstoeleverancier,fabrikantofimporteurverstrekteextragarantiebeperkt
nimmerdewettelijkerechtenenvorderingendiedeconsumentopgrondvandeovereenkomsttegenoverde
ondernemerkandoengeldenindiendeondernemeristekortgeschotenindenakomingvanzijndeelvande
overeenkomst.
3.Onderextragarantiewordtverstaaniedereverbintenisvandeondernemer,dienstoeleverancier,
importeurofproducentwaarindezeaandeconsumentbepaalderechtenofvorderingentoekentdieverder
gaandanwaartoedezewettelijkverplichtisingevalhijistekortgeschotenindenakomingvanzijndeelvan
deovereenkomst.

Artikel13-Leveringenuitvoering



1.Deondernemerzaldegrootstmogelijkezorgvuldigheidinachtnemenbijhetinontvangstnemenenbijde
uitvoeringvanbestellingenvanproductenenbijdebeoordelingvanaanvragentotverleningvandiensten.
2.Alsplaatsvanleveringgeldthetadresdatdeconsumentaandeondernemerkenbaarheeftgemaakt.
3.Metinachtnemingvanhetgeenhieroverinartikel4vandezealgemenevoorwaardenisvermeld,zalde
ondernemergeaccepteerdebestellingenmetbekwamespoeddochuiterlijkbinnen30dagenuitvoeren,
tenzijeenandereleveringstermijnisovereengekomen.Indiendebezorgingvertragingondervindt,ofindien
eenbestellingnietdanwelslechtsgedeeltelijkkanwordenuitgevoerd,ontvangtdeconsumenthiervan
uiterlijk30dagennadathijdebestellinggeplaatstheeftbericht.Deconsumentheeftindatgevalhetrecht
omdeovereenkomstzonderkostenteontbindenenrechtopeventueleschadevergoeding.
4.Naontbindingconformhetvorigelidzaldeondernemerhetbedragdatdeconsumentbetaaldheeft
onverwijldterugbetalen.
5.Hetrisicovanbeschadigingen/ofvermissingvanproductenberustbijdeondernemertothetmomentvan
bezorgingaandeconsumentofeenvoorafaangewezenenaandeondernemerbekendgemaakte
vertegenwoordiger,tenzijuitdrukkelijkandersisovereengekomen.

Artikel14-Duurtransacties:duur,opzeggingenverlenging


Opzegging:

1.Deconsumentkaneenovereenkomstdievooronbepaaldetijdisaangegaanendiestrekttothetgeregeld
afleverenvanproducten(elektriciteitdaaronderbegrepen)ofdiensten,teallentijdeopzeggenmet
inachtnemingvandaartoeovereengekomenopzeggingsregelseneenopzegtermijnvantenhoogsteéén
maand.
2.Deconsumentkaneenovereenkomstdievoorbepaaldetijdisaangegaanendiestrekttothetgeregeld
afleverenvanproducten(elektriciteitdaaronderbegrepen)ofdiensten,teallentijdetegenheteindevande
bepaaldeduuropzeggenmetinachtnemingvandaartoeovereengekomenopzeggingsregelseneen
opzegtermijnvantenhoogsteéénmaand.
3.Deconsumentkandeindevorigeledengenoemdeovereenkomsten:

a.teallentijdeopzeggenennietbeperktwordentotopzeggingopeenbepaaldtijdstipofineenbepaalde
periode;
b.tenminsteopzeggenopdezelfdewijzealszijdoorhemzijnaangegaan;
c.altijdopzeggenmetdezelfdeopzegtermijnalsdeondernemervoorzichzelfheeftbedongen.


Verlenging:

4.Eenovereenkomstdievoorbepaaldetijdisaangegaanendiestrekttothetgeregeldafleverenvan
producten(elektriciteitdaaronderbegrepen)ofdiensten,magnietstilzwijgendwordenverlengdofvernieuwd
vooreenbepaaldeduur.
5.Inafwijkingvanhetvorigelidmageenovereenkomstdievoorbepaaldetijdisaangegaanendiestrekttot
hetgeregeldafleverenvandag-nieuws-enweekbladenentijdschriftenstilzwijgendwordenverlengdvoor
eenbepaaldeduurvanmaximaaldriemaanden,alsdeconsumentdezeverlengdeovereenkomsttegenhet
eindevandeverlengingkanopzeggenmeteenopzegtermijnvantenhoogsteéénmaand.
6.Eenovereenkomstdievoorbepaaldetijdisaangegaanendiestrekttothetgeregeldafleverenvan
productenofdiensten,magalleenstilzwijgendvooronbepaaldeduurwordenverlengdalsdeconsumentte
allentijdemagopzeggenmeteenopzegtermijnvantenhoogsteéénmaand.Deopzegtermijnistenhoogste
driemaandeningevaldeovereenkomststrekttothetgeregeld,maarminderdaneenmaalpermaand,
afleverenvandag-,nieuws-enweekbladenentijdschriften.
7.Eenovereenkomstmetbeperkteduurtothetgeregeldterkennismakingafleverenvandag-,nieuws-en
weekbladenentijdschriften(proef-ofkennismakingsabonnement)wordtnietstilzwijgendvoortgezeten
eindigtautomatischnaafloopvandeproef-ofkennismakingsperiode.


Duur:

8.Alseenovereenkomsteenduurvanmeerdaneenjaarheeft,magdeconsumentnaeenjaarde
overeenkomstteallentijdemeteenopzegtermijnvantenhoogsteéénmaandopzeggen,tenzijde
redelijkheidenbillijkheidzichtegenopzeggingvóórheteindevandeovereengekomenduurverzetten.

Artikel15-Betaling



1.Voorzovernietandersisbepaaldindeovereenkomstofaanvullendevoorwaarden,dienendedoorde
consumentverschuldigdebedragentewordenvoldaanbinnen14dagennahetingaanvande
bedenktermijn,ofbijhetontbrekenvaneenbedenktermijnbinnen14dagennahetsluitenvande
overeenkomst.Ingevalvaneenovereenkomsttothetverlenenvaneendienst,vangtdezetermijnaanopde
dagnadatdeconsumentdebevestigingvandeovereenkomstheeftontvangen.
2.Bijdeverkoopvanproductenaanconsumentenmagdeconsumentinalgemenevoorwaardennimmer
verplichtwordentotvooruitbetalingvanmeerdan50%.Wanneervooruitbetalingisbedongen,kande
consumentgeenenkelrechtdoengeldenaangaandedeuitvoeringvandedesbetreffendebestellingof
dienst(en),alvorensdebedongenvooruitbetalingheeftplaatsgevonden.
3.Deconsumentheeftdeplichtomonjuisthedeninverstrekteofvermeldebetaalgegevensonverwijldaan
deondernemertemelden.
4.Indiendeconsumentniettijdigaanzijnbetalingsverplichting(en)voldoet,isdeze,nadathijdoorde
ondernemerisgewezenopdetelatebetalingendeondernemerdeconsumenteentermijnvan14dagen
heeftgegundomalsnogaanzijnbetalingsverplichtingentevoldoen,nahetuitblijvenvanbetalingbinnen
deze14-dagen-termijn,overhetnogverschuldigdebedragdewettelijkerenteverschuldigdenisde
ondernemergerechtigddedoorhemgemaaktebuitengerechtelijkeincassokosteninrekeningtebrengen.
Dezeincassokostenbedragenmaximaal:15%overopenstaandebedragentot€2.500,=;10%overde
daaropvolgende€2.500,=en5%overdevolgende€5.000,=meteenminimumvan€40,=.Deondernemer
kantenvoordelevandeconsumentafwijkenvangenoemdebedragenenpercentages.

Artikel16-Klachtenregeling

1.Deondernemerbeschiktovereenvoldoendebekendgemaakteklachtenprocedureenbehandeltdeklacht
overeenkomstigdezeklachtenprocedure.
2.Klachtenoverdeuitvoeringvandeovereenkomstmoetenbinnenbekwametijdnadatdeconsumentde
gebrekenheeftgeconstateerd,volledigenduidelijkomschrevenwordeningediendbijdeondernemer.
3.Bijdeondernemeringediendeklachtenwordenbinneneentermijnvan14dagengerekendvanafde
datumvanontvangstbeantwoord.Alseenklachteenvoorzienbaarlangereverwerkingstijdvraagt,wordt
doordeondernemerbinnendetermijnvan14dagengeantwoordmeteenberichtvanontvangsteneen
indicatiewanneerdeconsumenteenmeeruitvoerigantwoordkanverwachten.
4.Eenklachtovereenproduct,dienstofdeservicevandeondernemerkaneveneenswordeningediendvia
eenklachtenformulieropdeconsumentenpaginavandewebsitevanThuiswinkel.orgwww.thuiswinkel.org.
DeklachtwordtdanzowelnaardebetreffendeondernemeralsnaarThuiswinkel.orggestuurd.
5.Deconsumentdientdeondernemeriniedergeval4wekendetijdtegevenomdeklachtinonderling
overlegoptelossen.Nadezetermijnontstaateengeschildatvatbaarisvoordegeschillenregeling.

Artikel17-Geschillen

1.Opovereenkomstentussendeondernemerendeconsumentwaaropdezealgemenevoorwaarden
betrekkinghebben,isuitsluitendNederlandsrechtvantoepassing.
2.Geschillentussendeconsumentendeondernemeroverdetotstandkomingofuitvoeringvan
overeenkomstenmetbetrekkingtotdoordezeondernemerteleverenofgeleverdeproductenendiensten,
kunnen,metinachtnemingvanhethiernabepaalde,zoweldoordeconsumentalsdeondernemerworden
voorgelegdaandeGeschillencommissieThuiswinkel,Postbus90600,2509LPteDenHaag(www.sgc.nl).
3.EengeschilwordtdoordeGeschillencommissieslechtsinbehandelinggenomen,indiendeconsument
zijnklachteerstbinnenbekwametijdaandeondernemerheeftvoorgelegd.
4.Leidtdeklachtniettoteenoplossingdanmoethetgeschiluiterlijk12maandennadedatumwaaropde
consumentdeklachtbijdeondernemerindiende,schriftelijkofineenanderedoordeCommissietebepalen
vormbijdeGeschillencommissieaanhangigwordengemaakt.
5.WanneerdeconsumenteengeschilwilvoorleggenaandeGeschillencommissie,isdeondernemeraan
dezekeuzegebonden.Bijvoorkeurmeldtdeconsumentditeerstaandeondernemer.
6.WanneerdeondernemereengeschilwilvoorleggenaandeGeschillencommissie,zaldeconsument
binnenvijfwekennaeendaartoedoordeondernemerschriftelijkgedaanverzoek,schriftelijkdienenuitte
sprekenofhijzulksookwenstdanwelhetgeschilwillatenbehandelendoordedaartoebevoegderechter.
Verneemtdeondernemerdekeuzevandeconsumentnietbinnendetermijnvanvijfweken,danisde
ondernemergerechtigdhetgeschilvoorteleggenaandebevoegderechter.
7.DeGeschillencommissiedoetuitspraakonderdevoorwaardenzoalsdezezijnvastgesteldinhet
reglementvandeGeschillencommissie(www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-
commissies/2404/thuiswinkel).DebeslissingenvandeGeschillencommissiegeschiedenbijwegevan
bindendadvies.
8.DeGeschillencommissiezaleengeschilnietbehandelenofdebehandelingstaken,indienaande
ondernemersurseancevanbetalingisverleend,dezeinstaatvanfaillissementisgeraaktofzijn



bedrijfsactiviteitenfeitelijkheeftbeëindigd,voordateengeschildoordecommissieopdezittingisbehandeld
eneeneinduitspraakisgewezen.
9.IndiennaastdeGeschillencommissieThuiswinkeleenandereerkendeofbijdeStichting
GeschillencommissiesvoorConsumentenzaken(SGC)ofhetKlachteninstituutFinanciëleDienstverlening
(Kifid)aangeslotengeschillencommissiebevoegdis,isvoorgeschillenbetreffendehoofdzakelijkdemethode
vanverkoopofdienstverleningopafstanddeGeschillencommissieThuiswinkelbijvoorkeurbevoegd.Voor
alleoverigegeschillendeandereerkendebijSGCofKifidaangeslotengeschillencommissie.

Artikel18-Branchegarantie

1.Thuiswinkel.orgstaatgarantvoordenakomingvandebindendeadviezenvandeGeschillencommissie
Thuiswinkeldoorhaarleden,tenzijhetlidbesluithetbindendadviesbinnentweemaandennade
verzendingervantertoetsingaanderechtervoorteleggen.Dezegarantstellingherleeft,indienhetbindend
adviesnatoetsingdoorderechterinstandisgeblevenenhetvonniswaaruitditblijkt,inkrachtvangewijsde
isgegaan.Totmaximaaleenbedragvan€10.000,-perbindendadvies,wordtditbedragdoor
Thuiswinkel.orgaandeconsumentuitgekeerd.Bijbedragengroterdan€10.000,-perbindendadvies,wordt
€10.000,-uitgekeerd.VoorhetmeerdereheeftThuiswinkel.orgeeninspanningsverplichtingomervoorte
zorgendathetlidhetbindendadviesnakomt.
2.Voortoepassingvandezegarantieisvereistdatdeconsumenteenschriftelijkberoephieropdoetbij
Thuiswinkel.orgendathijzijnvorderingopdeondernemeroverdraagtaanThuiswinkel.org.Indiende
vorderingopdeondernemermeerbedraagtdan€10.000,-,wordtdeconsumentaangebodenzijnvordering
voorzoverdiebovenhetbedragvan€10.000,-uitkomtovertedragenaanThuiswinkel.org,waarnadeze
organisatieopeigennaamenkostendebetalingdaarvaninrechtezalvragentervoldoeningaande
consument.

Artikel19-Aanvullendeofafwijkendebepalingen

Aanvullendedanwelvandezealgemenevoorwaardenafwijkendebepalingenmogenniettennadelevande
consumentzijnendienenschriftelijktewordenvastgelegddanwelopzodanigewijzedatdezedoorde
consumentopeentoegankelijkemanierkunnenwordenopgeslagenopeenduurzamegegevensdrager.

Artikel20-WijzigingvandeAlgemeneVoorwaardenThuiswinkel

1.Thuiswinkel.orgzaldezealgemenevoorwaardennietwijzigendaninoverlegmetdeConsumentenbond.
2.Wijzigingenindezevoorwaardenzijnslechtsvankrachtnadatdezeopdaartoegeëigendewijzezijn
gepubliceerd,metdienverstande,datbijtoepasselijkewijzigingengedurendedelooptijdvaneenaanbodde
voordeconsumentmeestgunstigebepalingzalprevaleren.


Thuiswinkel.org

www.thuiswinkel.org

Horaplantsoen20,6717LTEde

Postbus7001,6710CBEde



BijlageI:Modelformuliervoorherroeping


Modelformuliervoorherroeping


(ditformulieralleeninvullenenterugzendenwanneerudeovereenkomstwiltherroepen)

a.Aan:[naamondernemer]
[geografischadresondernemer]
[faxnummerondernemer,indienbeschikbaar]
[e-mailadresofelektronischadresvanondernemer]

b.Ik/Wij*deel/delen*uhierbijmede,datik/wij*onzeovereenkomstbetreffende



deverkoopvandevolgendeproducten:[aanduidingproduct]*
deleveringvandevolgendedigitaleinhoud:[aanduidingdigitaleinhoud]*
deverrichtingvandevolgendedienst:[aanduidingdienst]*,
herroept/herroepen*


c.Besteldop*/ontvangenop*[datumbestellingbijdienstenofontvangstbijproducten]
d.[Naamconsumenten(en)]
e.[Adresconsument(en)]
f.[Handtekeningconsument(en)](alleenwanneerditformulieroppapierwordtingediend)


*Doorhalenwatnietvantoepassingisofinvullenwatvantoepassingis.


