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Algemene voorwaarden Webshop; 

Identiteit van de ondernemer: 

Mooi Zo Valkenburg,  
Passage 17 
6301DW Valkenburg aan de Geul 
Tel: 043- 6010015 
KvK: 1409 3087 
BTW Nr.: NL0018 22334 B21 

 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod, offerte en overeenkomst 

tussen Mooi Zo Valkenburg en de klant via deze webshop. De klant accepteert de 
uitsluitende toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door bestelling. 

 
2. Ieder aanbod van Mooi Zo Valkenburg via de webshop is vrijblijvend. De overeenkomst komt 

tot stand door aanvaarding door Mooi Zo Valkenburg van de bestelling en betaling door de 
klant via iDEAL of Bank als aangegeven in de webshop.   

 
3. De producten worden door Mooi Zo Valkenburg geleverd voor persoonlijk gebruik.  

 
4. Het geleverde product mag op geen enkele wijze commercieel worden gebruikt voor 

wederverkoop, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming daartoe van Mooi Zo 
Valkenburg. 

 
5. Mooi Zo Valkenburg zal het bestelde product uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst  van de 

betaling door de klant verzenden aan het bij Mooi Zo Valkenburg bekende adres of naar 
keuze van de klant naar het door de klant opgegeven verzendadres, tenzij Mooi Zo 
Valkenburg anders bericht. 

 
6. De prijzen die op de website gecommuniceerd worden zijn inclusief btw en gelden op het 

moment van bestelling. 
 

7. Mooi Zo Valkenburg is slechts aansprakelijk voor directe schade en wel maximaal tot het 
door de klant voor het geleverde product betaalde bedrag waaruit de aansprakelijkheid is 
voortgekomen. 

 
8. Mooi Zo Valkenburg is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij 

daartoe is verhinderd ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene 
voorwaarden begrepen iedere oorzaak, die Mooi Zo Valkenburg redelijkerwijs niet heeft 
kunnen voorzien en/of voorkomen, waaronder begrepen storing van de website, webshop 
en of iDEAL. In geval van overmacht wordt de nakoming van de desbetreffende, en de 
daarmee samenhangende verplichting(en) geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur 
van de overmacht, zonder dat Mooi Zo Valkenburg tot enige schadevergoeding 
dienaangaande is gehouden. 
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9. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van 
de overeenkomst op afstand; 
 

10. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder 
opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de 
dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument 
aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. 
 
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. 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. 
 
Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door 
de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en 
duidelijke instructies. 
 
In geval van herroeping, zal de consument het volledig ingevulde herroepingsformulier 
aan Mooi Zo Valkenburg doen toekomen samen met de retour gestuurde artikelen. 
Retourbetaling zal slechts plaatsvinden bij een volledig ingevuld herroepingsformulier. 
  

11. Kosten in geval van herroeping: 
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten 
van terugzending voor zijn rekening. 

 
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig 
mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. 

Uitsluiting herroepingsrecht:                                                                                                                    
De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten (bijvoorbeeld bij Sale 
artikelen). De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit 
duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 

       13. Levering en uitvoering: 

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. 

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

Het bedrijf zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen 
uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging 
ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, 
ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft 
bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te 
ontbinden. 

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de 
consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, 
terugbetalen. 
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Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich 
inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.   

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het 
moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer 
bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

Mooi Zo Valkenburg  behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te 
wijzigen. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet 

ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige 
wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een 
duurzame gegevensdrager. 

 

 
 


