ArtikelÂ 1Â Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en
een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten
en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. DuurzameÂ gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om
informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige
raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan
consumenten aanbiedt;
7. OvereenkomstÂ opÂ afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de
ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot
en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer
technieken voor communicatie op afstand;
8. TechniekÂ voorÂ communicatieÂ opÂ afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het
sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde
ruimte zijn samengekomen.
9. AlgemeneÂ Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.
ArtikelÂ 2Â IdentiteitÂ vanÂ deÂ ondernemer
Luxehoofdbord.nl;
Vestigingsadres: Burgemeester Roellstraat 5/2 1064BH Amsterdam;
Telefoonnummer: +31 6 83 95 99 08,Â
E-mailadres:Â info@luxehoofdbord.nl;
KvK-nummer:Â 69216274;
Btw-identificatienummer:Â NL213480116B01

ArtikelÂ 3Â ToepasselijkheidÂ
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke
tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld op deze website.Â
3. Bij het aangaan van de overeenkomst gaat de consument automatisch akkoord met de
algemene voorwaarden.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden
voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld
vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk
benaderd.
5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden
geregeld is,Â dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene
voorwaarden.
6. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze
voorwaarden, dienen uitgelegd te worden â€˜naar de geest' van deze algemene voorwaarden.
7. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en
schriftelijk zijn overeengekomen.
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8. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt,Â betekent dit niet
dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn,Â of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht
zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze
voorwaarden te verlangen.
ArtikelÂ 4Â HetÂ aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt
dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
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. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in
het aanbod binden de ondernemer niet.
4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding
zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.
Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de
echte kleuren van de producten. Omdat elk hoofdbord met de hand wordt vervaardigd kunnen
details per hoofdbord verschillen. Â
6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en
verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.Â
ArtikelÂ 5Â DeÂ overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van bestelling door de consument van het
aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Alle hoofdborden worden op maat en met de hand vervaardigd, daardoor is het niet mogelijk om
een product te retourneren na ontvangst.Â
3. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de
ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het
aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan
de consument de overeenkomst ontbinden.
4. Wijzigingen in de overeenkomst zijn slechts geldig,Â indien schriftelijk en uitdrukkelijk door
Stoffeershop en wederpartij overeengekomen.
5. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan
zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn
voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op
grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij
gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere
voorwaarden te verbinden.
6. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de informatie, schriftelijk of op
zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden bekeken.
7. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de
eerste levering.
8. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende
beschikbaarheid van de betreffende producten.Â
ArtikelÂ 6Â Herroepingsrecht
BijÂ leveringÂ vanÂ producten:
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1. Omdat alle hoofdborden op maat worden vervaardigd vervalt de wet op de bedenktijd. Bij het
doen van een bestelling gaat de klant akkoord met de voorwaarden en is hij/zij verplicht tot
betaling van het gehele bedrag inclusief BTW.Â
ArtikelÂ 7Â DeÂ prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden
producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van
veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen
gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed
op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit
dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.Â
3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
4. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk - en zetfouten. Voor de gevolgen van druk - en
zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.Â
ArtikelÂ 8Â ConformiteitÂ enÂ Garantie
1. DeÂ ondernemerÂ staatÂ ervoorÂ inÂ datÂ deÂ productenÂ en/ofÂ dienstenÂ voldoenÂ aanÂ
deÂ overeenkomst, deÂ inÂ hetÂ aanbodÂ vermeldeÂ specificaties,
aanÂ deÂ redelijkeÂ eisenÂ vanÂ deugdelijkheidÂ en/ofÂ bruikbaarheidÂ enÂ deÂ opÂ deÂ
datumÂ vanÂ deÂ totstandkomingÂ vanÂ deÂ overeenkomstÂ bestaandeÂ wettelijkeÂ
bepalingenÂ en/ofÂ overheidsvoorschriften.
2. EenÂ doorÂ deÂ ondernemer,
fabrikantÂ ofÂ importeurÂ verstrekteÂ garantieÂ doetÂ nietsÂ afÂ aanÂ deÂ wettelijkeÂ
rechtenÂ enÂ vorderingenÂ dieÂ deÂ consumentÂ opÂ grondÂ vanÂ deÂ
overeenkomstÂ tegenoverÂ deÂ ondernemerÂ kanÂ doenÂ gelden.
3. EventueleÂ gebrekenÂ ofÂ verkeerdÂ geleverdeÂ productenÂ dienenÂ binnen 3
dagenÂ naÂ leveringÂ aanÂ deÂ ondernemerÂ schriftelijkÂ teÂ wordenÂ gemeld.
4. De ondernemer geeft geen geld retour en er geldt geen garantie op het gebruik van het product
zoals slijtage of vervagen of beschadigen van de bekledingen.
5. DeÂ garantieÂ geldtÂ nietÂ indien:
De consument 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;
De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft
gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
ArtikelÂ 9Â LeveringÂ enÂ uitvoering
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.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. De levertijd van het product bedraagt 3 tot 4 weken. De productie wordt pas gestart nadat de
aanbetaling van 50% inclusief BTW is gedaan. De leverdag zal worden afgesproken in overleg
met de consument. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de
consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen
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recht op schadevergoeding.
4. 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.Â
5. 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.
6. De consument is zelf verantwoordelijk om te bepalen of het hoofdbord door de gangen en het
trapgat past en blijft daarvoor eindverantwoordelijk.
7. Alle producten zullen verpakt geleverd worden aan de consument. Indien het hoofdbord uit
meerdere delen bestaat, dient de klant deze zelf te monteren aan de wand.Â
8. Alle producten worden geleverd tot aan de voordeur tenzij anders afgesproken.Â
ArtikelÂ 10Â Betaling
1. Na het plaatsen van een bestelling gaat de consument akkoord met de voorwaarden en is hij/zij
verplicht tot betaling. De productie van een bestelling wordt pas gestart nadat de aanbetaling van
50% inclusief BTW is gedaan. De restantbetaling dient door de consument betaald te worden
binnen 2 weken na ontvangst van het product.Â
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens
onverwijld aan de ondernemer te melden.
3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke
beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in
rekening te brengen.
4. Mocht er een klacht over het product ontstaan, dan ontslaat dat de consument niet van de
betalingsverplichting.
5. De ondernemer heeft het recht bij of na het aangaan van de overeenkomst,Â van de wederpartij
zekerheidstelling voor de betaling te eisen en zolang deze niet is verschaft de levering op te
schorten of de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden.Â De koopprijs van
hetgeen reeds is geleverd wordt alsdan terstond opeisbaar.
ArtikelÂ 11Â IntellectueleÂ eigendom
1. Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de
Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de
uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden
te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter
kennis van derden wordt gebracht.
ArtikelÂ 12Â aansprakelijkheid
1. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de kosten,Â schaden en interesten die mochten
ontstaan als direct of indirect gevolg van overmacht,Â zoals verder in deze voorwaarden is
omschreven.Â Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt
tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de
ondernemer is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of
onvolledige gegevens.
3. De aansprakelijkheid van de ondernemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der
uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
4. De ondernemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de
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oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in
de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige
prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan
Gebruiker toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of
beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot
beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
6. De ondernemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade
te wijten is aan opzet of grove schuld van de ondermer of zijn leidinggevende ondergeschikten.
Artikel 13Â Risico-overgang
1. Het risico van verlies,beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het
moment waarop zaken aan de Wederpartij in de macht van de Wederpartij worden gebracht.
Artikel 14 Vrijwaring
1. De consument vrijwaart de ondernemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband
met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan
aan Gebruiker toerekenbaar is.
2. Indien de ondernemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de
Wederpartij gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen
te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven
in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd
zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor
ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.
ArtikelÂ 15Â ToepasselijkÂ rechtÂ enÂ geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene
voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de
consument woonachtig is in het buitenland.
2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
ArtikelÂ 16Â AanvullendeÂ ofÂ afwijkendeÂ bepalingen
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.
AmsterdamÂ JanuariÂ 2019
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