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1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen van 
goederen, verrichtingen van diensten en andere overeenkomsten van c.q. met de besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Brigitte Hamers Fine Concepts in Design (KvK: 
83282726), gevestigd aan Raboes 15 te (1251 AK) Laren, info@brigittehamers.com, +31 (0) 35 303 
9468 en met winkeladres 23, 1251 PP Laren, hierna aan de duiden als ‘ondernemer’. Met het 
neerleggen van een aanvraag, het geven van een opdracht, het plaatsen van een bestelling dan wel 
anderszins sluiten van een overeenkomst met ondernemer, aanvaardt de andere partij, hierna aan te 
duiden als ‘klant’ de algemene voorwaarden van ondernemer. 

1.2 Er kan slechts van de inhoud van deze algemene voorwaarden worden afgeweken, indien dit 
schriftelijk door de ondernemer is bevestigd. De (algemene) voorwaarden van de klant zullen geen 
onderdeel uitmaken van de overeenkomst tussen partijen en binden de ondernemer niet 

 

2. Aanbiedingen 

2.1 Offertes, prijsopgaven en aanbiedingen zijn vrijblijvend en kennen een geldigheid van één 
maand, tenzij nadrukkelijk anders is bepaald door ondernemer. Tikfouten of kennelijke vergissingen 
worden nadrukkelijk afgewezen. 

2.2 Een offerte, prijsopgave of aanbod wordt in de eerste plaats gebaseerd op informatie 
afkomstig van de klant. Indien deze informatie onjuist blijkt, dan bindt de offerte de ondernemer 
niet. 

2.3 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten 
en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het 
aanbod door de consument mogelijk te maken. Ieder artikel in het aanbod is echter uniek, zodat er 
onderling (kleine) verschillen kunnen bestaan. De kleuren op uw beeldscherm kunnen afwijken van 
het te ontvangen product. Deze nuance kan belangrijk zijn bij producten als behang, stoffen en 
overige op kleur uitgezochte artikelen. 

2.3 Bemonstering, waaronder onder meer stalen, tekeningen, voorbeelden, kleuropgaven en 
dessins, welke door de ondernemer bij een aanbod wordt verstrekt dient uitsluitend ter informatie. 
Ondernemer zal het uiteindelijke product zoveel mogelijk bij deze bemonstering laten uitsluiten, 
maar afwijkingen zijn toelaatbaar, mits in algemene zin, kwalitatief en financieel vergelijkbaar. 

2.4 Bemonstering welke niet bij klant in rekening is gebracht blijft eigendom van ondernemer en 
dient op eerste verzoek in goede staat aan ondernemer te worden geretourneerd. Verstrekte 
bemonstering mag zonder toestemming van ondernemer niet aan derden worden overgedragen of 
afgegeven. 

2.5 Ondernemer staat er niet voor in dat de goederen geschikt zijn voor het doel waarvoor de 
klant deze wil bestemmen, ook niet indien dit doel aan de ondernemer kenbaar is gemaakt. 
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3. Totstandkoming Overeenkomst 

3.1 Een overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod de ondernemer heeft 
bereikt. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de 
ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. 

3.2 Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende 
beschikbaarheid van het betreffende product. 

3.3 Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen t.o.v. de offerte zijn aangebracht, komt 
in afwijking van het voorgaande de overeenkomst pas tot stand, indien ondernemer aan de klant 
heeft bevestigd met deze afwijking(en) in te stemmen. 

3.4 Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, zal een daaruit 
voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen. 

 

4. Levering en Uitvoering 

4.1 De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst 
nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot 
verlening van diensten. 

4.2 Kosten van verzending van bestelling komen voor rekening van de klant. 

4.3 Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. 

4.4 Levering door ondernemer zal hebben plaatsgevonden, indien: 

• Het goed door of namens de klant is afgehaald, of het goed door ondernemer is gebracht of 
• Het goed aan de aangewezen verzender is afgegeven. 

4.5 Behoudens het bepaalde in artikel 7.4 zal de eigendom van en het risico voor de goederen op 
de klant overgaan bij aflevering. 

4.6 De door ondernemer aangeduide levertijd is uitsluitend indicatief van aard en hieraan 
kunnen geen rechten worden ontleend. Aan eventuele genoemde termijnen kan de klant geen 
rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding, in 
het bijzonder niet bij situaties van overmacht. Van overmacht aan de zijde van de ondernemer is 
sprake, indien de ondernemer na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar 
verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van 
oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, 
werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, 
defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van de 
ondernemer als bij derden, van wie de ondernemer de benodigde materialen of grondstoffen geheel 
of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen 
beheer, epidemieën, pandemieën en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de 
risicosfeer van de ondernemer ontstaan. 

4.7 Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, dus niet 
wanneer de levertijd conform normale condities langer bedraagt, zijn zowel de ondernemer als de 
klant bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft de ondernemer 
recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten. Indien de overmacht intreedt terwijl de 



overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de klant, indien door overmacht de resterende 
levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde 
gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de 
overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder 
verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar de ondernemer terug te zenden voor rekening en 
risico van de klant, indien de klant kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de 
goederen door de klant niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet 
afleveren van de resterende goederen. 

4.8 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich 
inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op 
duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij 
vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een 
eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer. 

4.9 Indien om welke reden dan ook de klant niet in staat is de goederen op het overeengekomen 
tijdstip in ontvangst te nemen, dan zal de ondernemer, indien haar opslagmogelijkheden dit 
toelaten, op verzoek van klant de goederen tegen een gebruikelijk tarief kunnen opslaan. 

4.10 Reclamaties dienen binnen 5 werkdagen na levering plaats te vinden, onder toevoeging van 
een onderbouwing, waaronder ook foto’s. Op be- of verwerkte goederen kan niet worden 
gereclameerd en ook zal een reclamatie op goederen met duidelijke gebruikerssporen niet worden 
geaccepteerd. 

 

5. Herroepingsrecht Bij Online Aankopen 

5.1 Bij de online aankoop van producten heeft de consument, nadrukkelijk niet de zakelijke 
klant, de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende een 
periode van 100 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of 
namens de consument. Derhalve is het herroepingsrecht voor zakelijke klanten uitgesloten.  De 
ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave 
van zijn reden(en) verplichten. 

5.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de 
verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om 
te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Het uitgangspunt hierbij is dat de 
consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen 
doen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde 
toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de 
ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke 
instructies. 

5.3 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de 
bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping. Zo snel mogelijk, maar 
binnen 100 dagen vanaf de dag volgend op de bedoelde melding, zendt de consument het 
aangekochte product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit 
hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft 
de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de 
bedenktijd is verstreken. 
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5.4 De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs 

mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte 
redelijke en duidelijke instructies. 

 
5.5 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij 

de consument. 
 

5.6 De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Indien dit 
niet via de reguliere postdienst mogelijk is, dan zal gebruik mogen worden gemaakt van 
vervoersbedrijf [NAAM]. Zie [WEBSITE] voor de actuele tarieven.  

 

 

6. Uitsluiting Herroepingsrecht 

6.1 Bij producten die niet online zijn aangekocht, geldt geen herroepingsrecht. 

6.2 Uitsluiting of aanpassing van het herroepingsrecht zal plaatsvinden voor producten: 

• Die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant, of 
anderszins ten behoeve van de klant op maat gemaakt zijn, of niet tot het reguliere 
assortiment van de ondernemer behoren.  

• Die duidelijk persoonlijk van aard zijn. 
• Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden. 

 

7. De Prijs 

7.1 Prijsopgaven aan consumenten zullen inclusief btw zijn, prijsopgaven aan zakelijke partijen 
zijn exclusief btw. Voorafgaand aan de aankoop worden alle bijkomende kosten zoals kosten voor 
levering inzichtelijk gemaakt. Geschiedt nakoming in gedeelten, dan kan ieder gedeelte door 
Ondernemer afzonderlijk worden gefactureerd. 

7.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum via een in Nederland wettig 
betaalmiddel. Ontvangen betalingen strekken allereerst in mindering op verschuldigde kosten, rente 
en vervolgens op de oudste factuur. 

7.3 Indien een tijdige betaling uitblijft, dan gelden de volgende bepalingen: 

• Consumenten ontvangen een aanmaning, waarna zij de consumentenrente en 
buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zullen zijn. Hierbij geldt steeds een minimum 
van € 40,00. 

• Zakelijke klanten zullen direct na het verstrijken van de betalingstermijn in verzuim verkeren 
en direct de handelsrente en de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zijn. Hierbij 
geldt steeds een minimum van € 150,00. 

7.4 Zolang de klant niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten 
heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt de ondernemer zich de eigendom van de 
goederen voor. In dat geval gaat de eigendom op de klant over, zodra de klant aan al zijn 
verplichtingen jegens de ondernemer heeft voldaan. 



7.5 Indien er gerede twijfel bij de ondernemer bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de 
klant, is de ondernemer bevoegd de levering van goederen uit te stellen, totdat de klant zekerheid 
voor de betaling heeft verschaft. De klant is aansprakelijk voor de door de ondernemer door deze 
vertraagde aflevering te lijden schade. 

7.6 Iedere verplichting van de klant is terstond opeisbaar ingeval de klant surseance van betaling 
aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn onderneming liquideert of (gedeeltelijk) 
aan derden overdraagt, onder curatele wordt gesteld, dan wel indien beslag wordt gelegd op zijn 
bezittingen. 

 

8. Conformiteit, Garanties en Aansprakelijkheid 

8.1 Op alle leveringen aan consumenten geldt de wettelijke garantie. Voor zover ondernemer 
goederen levert met een fabrieksgarantie, zullen deze garantievoorwaarden van toepassing zijn. Per 
overeenkomst zal de garantie nader worden gespecificeerd. Richting de zakelijke klant worden 
garanties uitgesloten. 

8.2 Ondernemer kan niet verplicht worden enigerlei verplichting na te komen richting klant 
indien de fabrikant niet verplicht is eenzelfde verplichting richting ondernemer na te komen, dan wel 
daartoe niet in staat is doordat deze in surseance van betaling, in staat van faillissement of daarmee 
vergelijkbare situaties verkeert. 

8.3 Een garantie geldt niet indien: 

• De klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft 
laten repareren en/of bewerken. 

• De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins 
onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer 
en/of op de verpakking behandeld zijn. 

8.4 Garanties worden slechts aan de klant verstrekt en gelden niet voor eventuele opvolgende 
rechtverkrijgenden. Garantietermijnen en normale gebruiksduur starten op het moment waarop de 
overeenkomst met klant is gesloten. 

8.5 Indien komt vast te staan dat ondernemer aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze 
aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat de verzekeraar aan ondernemer uitkeert. 
Indien de verzekeraar geen bedrag uitkeert, dan zal het bedrag waarvoor aansprakelijkheid kan 
bestaan steeds beperkt zijn tot de factuurwaarde. Richting zakelijke klanten wordt iedere 
aansprakelijkheid afgewezen. 

8.6 Aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade, zoals onder meer  bedrijfsstagnatie is 
uitgesloten. 

8.7 Klachten kunnen worden gericht aan: info@brigittehamers.com. 

8.8  Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de 
klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden 
ingediend bij de ondernemer. 

8.9 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen 
gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere 
verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord 
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met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig 
antwoord kan verwachten. 

 
8.9 De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in 

onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor een 
geschillenregeling. 
 

8.10 De consument kan een geschil kenbaar maken via het ODR platform (Opmerking: Neem 
hier de elektronische link op: http://ec.europa.eu/consumers/odr/); 

 

 

9. Privacy 

9.1 Ondernemer verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene 
verordening gegevensbescherming en aanverwante toepasselijke wet- en regelgeving. Voor 
uitgebreide informatie over hoe ondernemer persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar het 
Privacy Statement, online beschikbaar op proluca.nl. 

 

10. Slotbepalingen 

10.1 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de 
overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven waarbij zoveel 
mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen. 

10.2 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen ondernemer en klant is het Nederlandse 
recht van toepassing. 

10.3 Alle geschillen tussen klant en ondernemer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde 
Nederlandse rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van ondernemer. 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/
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