
 

 

Firma naam: Het Zoete Geschenck           

Adres:  Hoofdweg 84A                                       

  7676 AH Westerhaar         

Email:  www.hetzoetegeschenck.nl           

KvK:  57489661            

BTW:  NL127800293B01 

Als u een bestelling plaats bij hetzoetegeschenck.nl zijn de onderstaande leveringsvoorwaarden van 

toepassing. 

Artikel 1  Algemeen                               

Op alle bestellingen en overeenkomsten van Het Zoete Geschenck zijn deze Algemene Voorwaarden 

van toepassing. Het doen van een bestelling houdt in dat de koper de toepasselijkheid van deze 

voorwaarden aanvaardt. Algemene voorwaarden van de koper zijn op deze voorwaarden niet van 

toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 2  Definitie                    

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder koper: de natuurlijke of rechtspersoon die aan 

Het Zoete Geschenck opdracht heeft gegeven tot de levering van producten of het verrichten van 

werkzaamheden. 

Artikel 3  Prijzen en betalingen                   

a. De prijzen van alle producten die via deze internetsite kunnen worden besteld zijn inclusief BTW. 

BTW tarief voor de snoeppotten en cadeaupakketten bedraagt 21%. Voor los snoep geld het 6% BTW 

tarief. Verzendkosten zijn hierbij niet berekend en komen hier nog bij.                                                   

b.  De prijzen van goederen op deze internetsite zijn vermeld onder voorbehoud van wijziging, om 

welke reden dan ook.                   

c. Betaling geschied door vooruitbetaling door middel van Ideal. 

Artikel 4  Levering                   

a. Het Zoete Geschenck is gerechtigd bestellingen te weigeren of voorwaarden aan de levering te 

verbinden.                    

b. Het Zoete Geschenck probeert de goederen binnen 5 dagen te verzenden.             

c. De door Het Zoete Geschenck opgeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige 

leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding.             

d. Levering van de producten geschiedt op de plaats en tijdstip waarop de producten gereed zijn voor 

verzending aan de koper.                    

e. Levering vindt uitsluitend plaats in Nederland en uitsluitend aan personen of bedrijven die in 

Nederland gevestigd zijn. 

 

 



Artikel 5  Reclames en aansprakelijkheid                             

a. De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de 

overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient hij Het Zoete Geschenck daarvan 

binnen veertien (14) dagen schriftelijk in kennis te stellen. Na het verstrijken van deze termijn wordt 

de koper geachte de goederen te hebben aanvaard.                

b. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de koper 

veertien (14) dagen de tijd om de goederen te retourneren.  Het Zoete Geschenck heeft de keuze de 

betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de 

factuurwaarde daarvan te restitueren. Indien u gebruik maakt  van uw herroepingsrecht, krijgt u het 

volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis 

naar Het Zoete Geschenck zijn voor eigen rekening. Het product met alle geleverde toebehoren en in 

originele verpakking aan Het Zoete Geschenck dienen geretourneerd te worden. Om gebruik te 

maken van dit recht, kunt u contact met op ons nemen via info@hetzoetegeschenck.nl. Wij zullen 

vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen aan u 

retour terugstorten.                                    

c. Daar het om producten gaat met een bederfelijke aard en/of niet standaard verpakt vervalt het 

recht van de wet Koop op afstand. 

Artikel 6  Eigendomsvoorbehoud                

De door Het Zoete Geschenck  geleverde goederen blijven haar eigendom totdat alle vorderingen 

van Het Zoete Geschenck volledig zijn betaald. Het risico ter zake van de goederen gaat over op het 

moment van levering. 

Artikel 7  Intellectuele en industriële eigendomsrechten              

a. De koper dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Het 

Zoete Geschenck geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.             

b. Het Zoete Geschenck garandeert niet dat de aan koper geleverde producten geen inbreuk maken 

op enig (ongeschreven)intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden. 

Artikel 8  Communicatie              

Voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van 

het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de koper en Het 

Zoete Geschenck, dan wel tussen Het Zoete Geschenck en derden, voor zover betrekking hebbend op 

de relatie tussen de koper en Het Zoete Geschenck, is Het Zoete Geschenck niet aansprakelijk. 

Artikel 9  Overmacht                                            

a. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Het Zoete Geschenck ingeval van 

overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel 

de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te 

delen en zulks zonder dat Het Zoete Geschenck gehouden is tot enige schadevergoeding.          

b. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Het Zoete Geschenck kan 

worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan schuld en noch krachtens de wet, 

rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

Artikel 10  Diversen                                 

a. Indien de koper aan Het Zoete Geschenck schriftelijk opgave doet van een adres, is Het Zoete 

Geschenck gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de koper Het Zoete 



Geschenck schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden 

verzonden.                                     

b. Wanneer door Het Zoete Geschenck gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend 

afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en 

strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De koper kan nimmer enig recht doen laten gelden 

op grond van het feit dat Het Zoete Geschenck deze voorwaarden soepel toepast.            

c. Indien 1 of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enig ander overeenkomst met Het 

Zoete Geschenck in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende 

bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Het Zoete Geschenck vast 

te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbaren bepaling.              

d. Het Zoete Geschenck is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling gebruik te maken van 

derden. 

 

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter                             

a. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze 

voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van 

toepassing                     

b. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde 

rechter in Nederland. 

 

 

 


