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Artikel  1 -  Definit ies

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.  Aanvul lende overeenkomst:  een overeenkomst waarbi j  de consument   
 producten, digi ta le inhoud en/of diensten verwerft  in verband met   
 een overeenkomst op afstand en deze zaken, digi ta le inhoud en/of   
 d iensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde    
 part i j  op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
2.  Bedenkt i jd:  de termi jn waarbinnen de consument gebruik kan maken   
 van z i jn herroepingsrecht;
3.  Consument:  de natuur l i jke persoon die niet  handelt  voor doeleinden   
 d ie verband houden met z i jn handels-,  bedr i j fs-,  ambachts- of 
 beroepsact iv i te i t ;
4.  Dag: kalenderdag;
5.  Digi ta le inhoud: gegevens die in digi ta le vorm geproduceerd en 
 geleverd worden;
6.  Duurovereenkomst:  een overeenkomst die strekt tot  de regelmatige   
 lever ing van zaken, diensten en/of digi ta le inhoud gedurende een    
 bepaalde per iode;
7.  Duurzame gegevensdrager:  e lk hulpmiddel  -  waaronder ook 
 begrepen e-mai l  -  dat de consument of  ondernemer in staat stel t  om 
 informatie die aan hem persoonl i jk is ger icht,  op te s laan op een    
 manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een    
 per iode die is afgestemd op het doel  waarvoor de informatie is    
 bestemd, en die ongewi jz igde reproduct ie van de opgeslagen infor-  
 mat ie mogel i jk maakt;
8.  Herroepingsrecht:  de mogel i jkheid van de consument om binnen de   
 bedenkt i jd af  te z ien van de overeenkomst op afstand;



9. Ondernemer:  de natuur l i jke of  rechtspersoon die producten, ( toe-   
 gang tot )  digi ta le inhoud en/of diensten op afstand aan consumen-  
 ten aanbiedt;
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer 
 en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd 
 systeem voor verkoop op afstand van producten, digi ta le inhoud 
 en/of diensten, waarbi j  tot  en met het s lu i ten van de overeenkomst ui ts lu i-  
 tend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor   
 communicat ie op afstand;
11. Modelformul ier  voor herroeping: het in Bi j lage I  van deze voorwaarden op- 
 genomen Europese modelformul ier  voor herroeping. Bi j lage I  hoeft  n iet    
 ter  beschikking te worden gesteld als de consument ter  zake van z i jn   
 bestel l ing geen herroepingsrecht heeft ;
12.  Techniek voor communicat ie op afstand: middel  dat kan worden gebruikt   
 voor het s lu i ten van een overeenkomst,  zonder dat consument en onder-
 nemer gel i jkt i jd ig in dezel fde ruimte hoeven te z i jn samengekomen.

Artikel  2 -  Identiteit  van de ondernemer

Naam ondernemer:  ZUUR Den Haag
Handelend onder de naam: ZUUR Den Haag

Vest igingsadres: 
Cartesiusstraat 138
2562SN Den Haag

E-mai ladres:  h i@zuurdenhaag.nl

KvK-nummer:  77758838
Btw-ident i f icat ienummer:  NL84TRIO0788917374

Artikel  3 -  Toepasseli jkheid

1. Deze algemene voorwaarden zi jn van toepassing op elk aanbod van de on- 
 dernemer en op elke tot  stand gekomen overeenkomst op afstand tussen  
 ondernemer en consument.
2.  Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van  
 deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. 
 Indien dit  redel i jkerwi js niet  mogel i jk is,  zal  de ondernemer voordat de   
 overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wi jze   
 de algemene voorwaarden bi j  de ondernemer z i jn in te z ien en dat z i j  op  
 verzoek van de consument zo spoedig mogel i jk kosteloos worden toege- 
 zonden.
3.  Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in   
 afwi jk ing van het vor ige l id en voordat de overeenkomst op afstand wordt  
 gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elek-   
 t ronische weg aan de consument ter  beschikking worden gesteld op   
 zodanige wi jze dat deze door de consument op een eenvoudige manier   
 kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.  Indien dit    
 redel i jkerwi js niet  mogel i jk is,  zal  voordat de overeenkomst op afstand   
 wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden  
 langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat z i j  op verzoek  
 van de consument langs elektronische weg of op andere wi jze kosteloos  



 zul len worden toegezonden.
4.  Voor het geval  dat naast deze algemene voorwaarden tevens specif ieke  
 product- of  dienstenvoorwaarden van toepassing z i jn,  is  het tweede en   
 derde l id van overeenkomstige toepassing en kan de consument z ich   
 in geval  van tegenstr i jd ige voorwaarden steeds beroepen op de toepas-
 sel i jke bepal ing die voor hem het meest gunst ig is.

Artikel  4 -  Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft  of  onder voorwaar- 
 den geschiedt,  wordt di t  nadrukkel i jk in het aanbod vermeld.
2.  Het aanbod bevat een vol ledige en nauwkeurige omschri jv ing van de aan- 
 geboden producten, digi ta le inhoud en/of diensten. De beschr i jv ing is   
 voldoende gedetai l leerd om een goede beoordel ing van het aanbod door  
 de consument mogel i jk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van  
 afbeeldingen, z i jn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aan-
 geboden producten, diensten en/of digi ta le inhoud. Kennel i jke vergis-
 s ingen of kennel i jke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet .
3.  Elk aanbod bevat zodanige informatie,  dat voor de consument duidel i jk  is  
 wat de rechten en verpl icht ingen z i jn,  die aan de aanvaarding van het aan- 
 bod zi jn verbonden.

Artikel  5 -  De overeenkomst

1. De overeenkomst komt,  onder voorbehoud van het bepaalde in l id 4,  tot   
 stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod  
 en het voldoen aan de daarbi j  gestelde voorwaarden.
2.  Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft  aanvaard,  
 bevest igt  de ondernemer onverwi j ld langs elektronische weg de ontvangst  
 van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aan- 
 vaarding niet  door de ondernemer is bevest igd, kan de consument de   
 overeenkomst ontbinden.
3.  Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, t reft  de ondernemer  
 passende technische en organisator ische maatregelen ter bevei l ig ing van  
 de elektronische overdracht van data en zorgt hi j  voor een vei l ige web-
 omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal  de onderne- 
 mer daartoe passende vei l igheidsmaatregelen in acht nemen.
4.  De ondernemer kan z ich binnen wettel i jke kaders op de hoogte stel len of   
 de consument aan z i jn betal ingsverpl icht ingen kan voldoen, a lsmede van  
 al  die fei ten en factoren die van belang zi jn 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  
 h i j  gerecht igd gemotiveerd een bestel l ing of  aanvraag te weigeren of aan  
 de ui tvoer ing bi jzondere voorwaarden te verbinden.
5.  De ondernemer zal  u i ter l i jk  bi j  lever ing van het product,  de dienst of  digi-  
 ta le inhoud aan de consument de volgende informatie,  schr i f te l i jk  of  op  
 zodanige wi jze dat deze door de consument op een toegankel i jke manier  
 kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,  meesturen: 

  a.  het bezoekadres van de vest ig ing van de ondernemer waar de  
   consument met k lachten terecht kan;
  b.  de voorwaarden waaronder en de wi jze waarop de consument  
   van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een dui-  



   del i jke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c.  de informatie over garant ies en bestaande service na aankoop;
  d.  de pr i js  met inbegr ip van al le belast ingen van het product,    
   d ienst of  digi ta le inhoud; voor zover van toepassing de kosten  
   van af lever ing; en de wi jze van betal ing,  af lever ing of ui t-   
   voer ing van de overeenkomst op afstand;
  e.  de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de  
   overeenkomst een duur heeft  van meer dan één jaar of  van on- 
   bepaalde duur is;
  f .  indien de consument een herroepingsrecht heeft ,  het model-
   formul ier  voor herroeping.

6.  In geval  van een duurtransact ie is de bepal ing in het vor ige l id s lechts van  
 toepassing op de eerste lever ing.

Artikel  6 -  Herroepingsrecht

Bij  producten:

1.  De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van  
 een product gedurende een bedenkt i jd van minimaal  14 dagen zonder op- 
 gave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen  
 naar de reden van herroeping, maar deze niet  tot  opgave van z i jn re-  
 den(en)  verpl ichten.
2.  De in l id 1 genoemde bedenkti jd gaat in op de dag nadat de consument, of  
 een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet  de vervoerder  
 is ,  het product heeft  ontvangen, of :

  a.  a ls de consument in eenzel fde bestel l ing meerdere producten  
   heeft  besteld:  de dag waarop de consument,  of  een door hem  
   aangewezen derde, het laatste product heeft  ontvangen. De   
   ondernemer mag, mits hi j  de consument hier  voorafgaand aan  
   het bestelproces op duidel i jke wi jze over heeft  geïnformeerd,  
   een bestel l ing van meerdere producten met een verschi l lende  
   levert i jd weigeren.
  b.  a ls de lever ing van een product bestaat ui t  verschi l lende zen- 
   d ingen of onderdelen: de dag waarop de consument,  of  een   
   door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste  
   onderdeel  heeft  ontvangen;
  c.  bi j  overeenkomsten voor regelmatige lever ing van producten  
   gedurende een bepaalde per iode: de dag waarop de consu-
     ment,  of  een door hem aangewezen derde, het eerste product  
   heeft  ontvangen.

Bi j  d iensten en digi ta le inhoud die niet  op een mater ië le drager is geleverd:

3.  De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor  
 lever ing van digi ta le inhoud die niet  op een mater ië le drager is geleverd  
 gedurende minimaal  14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De  
 ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping,   
 maar deze niet  tot  opgave van z i jn reden(en)  verpl ichten.
4.  De in l id 3 genoemde bedenkt i jd gaat in op de dag die volgt op het s lui ten  
 van de overeenkomst.



Verlengde bedenkt i jd voor producten, diensten en digi ta le inhoud die niet  op 
een mater ië le drager is geleverd bi j  n iet  informeren over herroepingsrecht:

5.  Indien de ondernemer de consument de wettel i jk verpl ichte informatie over  
 het herroepingsrecht of  het modelformul ier  voor herroeping niet  heeft  ver- 
 strekt,  loopt de bedenkt i jd af  twaalf  maanden na het e inde van de oor-  
 spronkel i jke,  overeenkomstig de vor ige leden van dit  art ikel  vastgestelde  
 bedenkt i jd.
6.  Indien de ondernemer de in het voorgaande l id bedoelde informatie aan de  
 consument heeft  verstrekt binnen twaalf  maanden na de ingangsdatum   
 van de oorspronkel i jke bedenkt i jd,  verstr i jkt  de bedenkt i jd 14 dagen na de  
 dag waarop de consument die informatie heeft  ontvangen.

Artikel  7 -  Verpl ichtingen van de consument t i jdens de bedenkti jd

1. Ti jdens de bedenkt i jd zal  de consument zorgvuldig omgaan met het pro- 
 duct en de verpakking. Hi j  zal  het product s lechts ui tpakken of 
 gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de wer- 
 k ing van het product vast te stel len.  Het ui tgangspunt hierbi j  is  dat   
 de consument het product s lechts mag hanteren en inspecteren zoals hi j   
 dat in een winkel  zou mogen doen.
2.  De consument is a l leen aansprakel i jk voor waardeverminder ing van het   
 product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die  
 verder gaat dan toegestaan in l id 1.
3.  De consument is niet  aansprakel i jk voor waardeverminder ing van het pro- 
 duct a ls de ondernemer hem niet  voor of  bi j  het s lu i ten van de overeen-  
 komst al le wettel i jk  verpl ichte informatie over het herroepingsrecht heeft   
 verstrekt.

Artikel  8 -  Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en 
kosten daarvan

1. Als de consument gebruik maakt van z i jn herroepingsrecht,  meldt hi j  d i t   
 b innen de bedenktermi jn door middel  van het modelformul ier  voor her-
 roeping of op andere ondubbelz innige wi jze aan de ondernemer. 
2.  Zo snel  mogel i jk,  maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in  
 l id 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of  over-
 handigt hi j  d i t  aan (een gemacht igde van) de ondernemer.  Dit  hoeft  n iet   
 a ls de ondernemer heeft  aangeboden het product zel f  af  te halen. De co-
 sument heeft  de terugzendtermi jn in e lk geval  in acht genomen als hi j  het  
 product terugzendt voordat de bedenkt i jd is verstreken.
3.  De consument zendt het product terug met al le geleverde toebehoren, 
 indien redel i jkerwi js mogel i jk in or ig inele staat en verpakking, en conform  
 de door de ondernemer verstrekte redel i jke en duidel i jke instruct ies.
4.  Het r is ico en de bewi js last voor de ju iste en t i jd ige ui toefening van het   
 herroepingsrecht l igt  bi j  de consument.
5.  De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van  
 het product.  Als de ondernemer niet  heeft  gemeld dat de consument deze  
 kosten moet dragen of a ls de ondernemer aangeeft  de kosten zel f  te 
 dragen, hoeft  de consument de kosten voor terugzending niet  te dragen.
6.  Indien de consument herroept na eerst  u i tdrukkel i jk te hebben verzocht  



 dat de verr icht ing van de dienst of  de lever ing van gas, water of  e lektr ic i-
 te i t  die niet  gereed voor verkoop zi jn gemaakt in een beperkt volume of  
 bepaalde hoeveelheid aanvangt t i jdens de bedenkt i jd,  is  de consument de  
 ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte  
 van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment  
 van herroeping, vergeleken met de vol ledige nakoming van de verbintenis. 
7.  De consument draagt geen kosten voor de ui tvoer ing van diensten of de  
 lever ing van water,  gas of  e lektr ic i te i t ,  d ie niet  gereed voor verkoop zi jn  
 gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid,  of  tot  lever ing van stads- 
 verwarming, indien:

  a.  de ondernemer de consument de wettel i jk  verpl ichte informatie  
   over het herroepingsrecht,  de kostenvergoeding bi j  herroeping  
   of  het modelformul ier  voor herroeping niet  heeft  verstrekt,  of ; 
  b.  de consument niet  u i tdrukkel i jk om de aanvang van de ui tvoe-
   r ing van de dienst of  lever ing van gas, water,  e lektr ic i te i t  of    
   stadsverwarming t i jdens de bedenkt i jd heeft  verzocht.

8.  De consument draagt geen kosten voor de vol ledige of gedeelte l i jke leve-
 r ing van niet  op een mater ië le drager geleverde digi ta le inhoud, indien:

  a.  h i j  voorafgaand aan de lever ing ervan niet  u i tdrukkel i jk heeft   
   ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeen-
   komst voor het e inde van de bedenkt i jd;
  b.  h i j  n iet  heeft  erkend zi jn herroepingsrecht te ver l iezen bi j  het  
   ver lenen van z i jn toestemming; of
  c.  de ondernemer heeft  nagelaten deze verklar ing van de consu-
   ment te bevest igen.

9.  Als de consument gebruik maakt van z i jn herroepingsrecht,  worden al le  
 aanvul lende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel  9 -  Verpl ichtingen van de ondernemer bi j  herroeping

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op ele-
 t ronische wi jze mogel i jk maakt,  stuurt  h i j  na ontvangst van deze melding  
 onverwi j ld een ontvangstbevest iging.
2.  De ondernemer vergoedt al le betal ingen van de consument,  inclusief  even-
 tuele lever ingskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het  
 geretourneerde product,  onverwi j ld doch binnen 14 dagen volgend op de  
 dag waarop de consument hem de herroeping meldt.  Tenzi j  de ondernemer  
 aanbiedt het product zel f  af  te halen, mag hi j  wachten met terugbetalen  
 tot  h i j  het product heeft  ontvangen of tot  de consument aantoont dat hi j   
 het product heeft  teruggezonden, naar gelang welk t i jdst ip eerder valt . 
3.  De ondernemer gebruikt  voor terugbetal ing hetzel fde betaalmiddel  dat de  
 consument heeft  gebruikt ,  tenzi j  de consument instemt met een andere  
 methode. De terugbetal ing is kosteloos voor de consument.
4.  Als de consument heeft  gekozen voor een duurdere methode van lever ing  
 dan de goedkoopste standaardlever ing, hoeft  de ondernemer de bi jkomen-
 de kosten voor de duurdere methode niet  terug te betalen.



Artikel  10 - Uitsluit ing herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten ui ts lu i ten van het 
herroepingsrecht,  maar al leen als de ondernemer dit  duidel i jk  bi j  het aanbod, 
al thans t i jd ig voor het s lu i ten van de overeenkomst,  heeft  vermeld:

1.  Producten of diensten waarvan de pr i js  gebonden is aan schommel ingen  
 op de f inanciële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft  en die  
 z ich binnen de herroepingstermi jn kunnen voordoen;
2.  Overeenkomsten die gesloten z i jn t i jdens een openbare vei l ing.  Onder een  
 openbare vei l ing wordt verstaan een verkoopmethode waarbi j  producten,  
 d igi ta le inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden  
 aan de consument die persoonl i jk aanwezig is of  de mogel i jkheid kr i jgt    
 persoonl i jk aanwezig te z i jn op de vei l ing,  onder le iding van een vei-   
 l ingmeester,  en waarbi j  de succesvol le bieder verpl icht is de producten,  
 d igi ta le inhoud en/of diensten af  te nemen;
3.  Dienstenovereenkomsten, na vol ledige ui tvoer ing van de dienst,  maar al-  
 leen als:

  a.  de ui tvoer ing is begonnen met ui tdrukkel i jke voorafgaande 
   instemming van de consument;  en
  b.  de consument heeft  verklaard dat hi j  z i jn herroepingsrecht ver-
   l iest  zodra de ondernemer de overeenkomst vol ledig heeft 
   u i tgevoerd;

4.  Pakketreizen als bedoeld in art ikel  7:500 BW en overeenkomsten van 
 personenvervoer;
5.  Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstel l ing van accommodatie,   
 a ls in de overeenkomst een bepaalde datum of per iode van ui tvoer ing is  
 voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer,  autover-
 huurdiensten en cater ing;
6.  Overeenkomsten met betrekking tot vr i jet i jdsbesteding, a ls in de overeen-
 komst een bepaalde datum of per iode van ui tvoer ing daarvan is voorzien;
7.  Volgens specif icat ies van de consument vervaardigde producten, die niet   
 geprefabr iceerd z i jn en die worden vervaardigd op basis van een indiv idu-
 ele keuze of besl issing van de consument,  of  die duidel i jk  voor een spe-
 ci f ieke persoon bestemd zi jn;
8.  Producten die snel  bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
9.  Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of 
 hygiëne niet  geschikt  z i jn om te worden teruggezonden en waarvan de 
 verzegel ing na lever ing is verbroken;
10. Producten die na lever ing door hun aard onherroepel i jk vermengd zi jn met  
 andere producten;
11. Alcohol ische dranken waarvan de pr i js  is  overeengekomen bi j  het s lu i ten  
 van de overeenkomst,  maar waarvan de lever ing slechts kan plaatsvinden  
 na 30 dagen, en waarvan de werkel i jke waarde afhankel i jk is van schom-
 mel ingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft ;
12.  Verzegelde audio-,  v ideo-opnamen en computerprogrammatuur,  waarvan  
 de verzegel ing na lever ing is verbroken;
13. Kranten, t i jdschr i f ten of  magazines, met ui tzonder ing van abonnementen  
 h ierop;
14. De lever ing van digi ta le inhoud anders dan op een mater ië le drager,  maar  
 a l leen als:



  a.  de ui tvoer ing is begonnen met ui tdrukkel i jke voorafgaande 
   instemming van de consument;  en
  b.  de consument heeft  verklaard dat hi j  h iermee zi jn herroepings-
   recht ver l iest .

Artikel  11 - De pri js

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de pr i jzen  
 van de aangeboden producten en/of diensten niet  verhoogd, behoudens  
 pr i jswi jz ig ingen als gevolg van verander ingen in btw-tar ieven.
2.  In afwi jk ing van het vor ige l id kan de ondernemer producten of diensten  
 waarvan de pr i jzen gebonden zi jn aan schommel ingen op de f inanciële   
 markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft ,  met var iabele pr i jzen  
 aanbieden. Deze gebondenheid aan schommel ingen en het fe i t  dat   
 eventueel  vermelde pr i jzen r ichtpr i jzen z i jn,  worden bi j  het aanbod   
 vermeld. 
3.  Pr i jsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeen-
 komst z i jn a l leen toegestaan indien z i j  het gevolg z i jn van wettel i jke rege-
 l ingen of bepal ingen.
4.  Pr i jsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeen-
 komst z i jn a l leen toegestaan indien de ondernemer dit  bedongen heeft  en:
 
  a.   deze het gevolg z i jn van wettel i jke regel ingen of bepal ingen; of
  b.   de consument de bevoegdheid heeft  de overeenkomst op te 
   zeggen met ingang van de dag waarop de pr i jsverhoging 
   ingaat.

5.  De in het aanbod van producten of diensten genoemde pr i jzen z i jn inclu-
 s ief  btw.

Artikel  12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie 

1. De ondernemer staat er  voor in dat de producten en/of diensten voldoen  
 aan de overeenkomst,  de in het aanbod vermelde specif icat ies,  aan de   
 redel i jke eisen van deugdel i jkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum  
 van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettel i jke bepa-
 l ingen en/of overheidsvoorschr i f ten.  Indien overeengekomen staat de 
 ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt  is  voor ander dan  
 normaal gebruik.
2.  Een door de ondernemer,  diens toeleverancier,  fabr ikant of  importeur ver-
 strekte extra garantie beperkt nimmer de wettel i jke rechten en vorderingen  
 die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de onderne-
 mer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de 
 nakoming van z i jn deel  van de overeenkomst.
3.  Onder extra garant ie wordt verstaan iedere verbintenis van de onderne-
 mer,  diens toeleverancier,  importeur of  producent waar in deze aan de   
 consument bepaalde rechten of vorder ingen toekent die verder gaan   
 dan waartoe deze wettel i jk verpl icht is in geval hi j  is tekortgeschoten in de  
 nakoming van z i jn deel  van de overeenkomst.



Artikel  13 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal  de grootst  mogel i jke zorgvuldigheid in acht nemen bi j   
 het in ontvangst nemen en bi j  de ui tvoer ing van bestel l ingen van produc-
 ten en bi j  de beoordel ing van aanvragen tot ver lening van diensten.
2.  Als plaats van lever ing geldt het adres dat de consument aan de onderne-
 mer kenbaar heeft  gemaakt.
3.  Met inachtneming van hetgeen hierover in art ikel  4 van deze algemene   
 voorwaarden is vermeld,  zal  de ondernemer geaccepteerde bestel l ingen  
 met bekwame spoed doch uiter l i jk  binnen 30 dagen uitvoeren, tenzi j    
 een andere lever ingstermi jn is overeengekomen. Indien de bezorging ver-
 t raging ondervindt,  of  indien een bestel l ing niet  dan wel s lechts gedeel-
 te l i jk  kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan ui ter l i jk  30  
 dagen nadat hi j  de bestel l ing geplaatst  heeft  ber icht.  De consument heeft   
 in dat geval  het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en  
 recht op eventuele schadevergoeding.
4.  Na ontbinding conform het vor ige l id zal  de ondernemer het bedrag dat de  
 consument betaald heeft  onverwi j ld terugbetalen.
5.  Het r is ico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bi j    
 de ondernemer tot  het moment van bezorging aan de consument of  een  
 vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegen-
 woordiger,  tenzi j  u i tdrukkel i jk anders is overeengekomen.

Artikel  14 - Duurtransacties: duur,  opzegging en verlenging

Opzegging:

1.  De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde t i jd is aange-
 gaan en die strekt tot  het geregeld af leveren van producten (e lektr ic i te i t   
 daaronder begrepen) of  diensten, te al len t i jde opzeggen met inacht-
 neming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegter-
 mi jn van ten hoogste één maand.
2.  De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde t i jd is aangegaan  
 en die strekt tot  het geregeld af leveren van producten (e lektr ic i te i t  daar-
 onder begrepen) of  diensten, te al len t i jde tegen het e inde van de bepaal-
 de duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeg-
 gingsregels en een opzegtermi jn van ten hoogste één maand.
3.  De consument kan de in de vor ige leden genoemde overeenkomsten:

  -  te a l len t i jde opzeggen en niet  beperkt worden tot opzegging  
   op een bepaald t i jdst ip of  in een bepaalde per iode;
  -  tenminste opzeggen op dezel fde wi jze als z i j  door hem zi jn   
   aangegaan;
  -  a l t i jd opzeggen met dezel fde opzegtermi jn als de ondernemer  
   voor z ichzel f  heeft  bedongen.

Ver lenging:

4.  Een overeenkomst die voor bepaalde t i jd is aangegaan en die strekt tot   
 het geregeld af leveren van producten (e lektr ic i te i t  daaronder begrepen) of   
 d iensten, mag niet  st i lzwi jgend worden ver lengd of vernieuwd voor een   
 bepaalde duur.
5.  In afwi jk ing van het vor ige l id mag een overeenkomst die voor bepaalde  



 t i jd is aangegaan en die strekt tot het geregeld af leveren van dag- nieuws-  
 en weekbladen en t i jdschr i f ten st i lzwi jgend worden ver lengd voor een   
 bepaalde duur van maximaal dr ie maanden, a ls de consument deze ver-
 lengde overeenkomst tegen het einde van de ver lenging kan opzeggen met  
 een opzegtermi jn van ten hoogste één maand.
6.  Een overeenkomst die voor bepaalde t i jd is aangegaan en die strekt tot   
 het geregeld af leveren van producten of diensten, mag al leen st i lzwi jgend  
 voor onbepaalde duur worden ver lengd als de consument te al len    
 t i jde mag opzeggen met een opzegtermi jn van ten hoogste één maand. De  
 opzegtermijn is ten hoogste dr ie maanden in geval de overeenkomst strekt  
 tot  het geregeld,  maar minder dan eenmaal per maand, af leveren van 
 dag-,  n ieuws- en weekbladen en t i jdschr i f ten.
7.  Een overeenkomst met beperkte duur tot  het geregeld ter  kennismaking  
 af leveren van dag-,  n ieuws- en weekbladen en t i jdschr i f ten (proef- of  ken-
 nismakingsabonnement)  wordt niet  st i lzwi jgend voortgezet en eindigt 
 automatisch na af loop van de proef- of  kennismakingsper iode.

Duur:

8.  Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft ,  mag de con-
 sument na een jaar de overeenkomst te al len t i jde met een opzegtermi jn  
 van ten hoogste één maand opzeggen, tenzi j  de redel i jkheid en bi l l i jkheid  
 z ich tegen opzegging vóór het e inde van de overeengekomen duur verzet-
 ten.

Artikel  15 - Betal ing

1. Voor zover niet  anders is bepaald in de overeenkomst of  aanvul lende voor-
 waarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te 
 worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermi jn,  of   
 b i j  het ontbreken van een bedenktermi jn binnen 14 dagen na het s lu i ten  
 van de overeenkomst.  In geval  van een overeenkomst tot  het ver lenen van  
 een dienst,  vangt deze termi jn aan op de dag nadat de consument de be-
 vest ig ing van de overeenkomst heeft  ontvangen.
2.  Bi j  de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in   
 a lgemene voorwaarden nimmer verpl icht worden tot vooruitbetal ing van  
 meer dan 50%. Wanneer vooruitbetal ing is bedongen, kan de consument  
 geen enkel  recht doen gelden aangaande de ui tvoer ing van de    
 desbetreffende bestel l ing of  dienst (en) ,  a lvorens de bedongen vooruitbe-
 ta l ing heeft  plaatsgevonden.
3.  De consument heeft  de pl icht om onjuistheden in verstrekte of  vermelde  
 betaalgegevens onverwi j ld aan de ondernemer te melden.
4.  Indien de consument niet  t i jd ig aan z i jn betal ingsverpl icht ing(en)  voldoet,   
 is deze, nadat hi j  door de ondernemer is gewezen op de te late betal ing en  
 de ondernemer de consument een termi jn van 14 dagen heeft  gegund om  
 a lsnog aan z i jn betal ingsverpl icht ingen te voldoen, na het ui tbl i jven   
 van betal ing binnen deze 14-dagen-termi jn,  over het nog verschul-
 digde bedrag de wettel i jke rente verschuldigd en is de ondernemer ge-
 recht igd de door hem gemaakte buitengerechtel i jke incassokosten in 
 rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal:  15% over  
 openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende 
 € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.  
 De ondernemer kan ten voordele van de consument afwi jken van genoem-
 de bedragen en percentages.



Artikel  16 - Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt  over een voldoende bekend gemaakte klachten-
 procedure en behandelt  de klacht overeenkomstig deze klachtenproce-
 dure.
2.  Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame  
 t i jd nadat de consument de gebreken heeft  geconstateerd, vol ledig en 
 duidel i jk  omschreven worden ingediend bi j  de ondernemer.
3.  Bi j  de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termi jn van 14  
 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht  
 een voorzienbaar langere verwerkingst i jd vraagt,  wordt door de onderne-
 mer binnen de termi jn van 14 dagen geantwoord met een ber icht van 
 ontvangst en een indicat ie wanneer de consument een meer ui tvoer ig ant-
 woord kan verwachten.
4.  De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de t i jd te geven  
 om de klacht in onder l ing over leg op te lossen. Na deze termi jn ontstaat  
 een geschi l  dat vatbaar is voor de geschi l lenregel ing.

Artikel  17 - Geschil len

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze  
 a lgemene voorwaarden betrekking hebben, is ui ts lu i tend Neder lands recht  
 van toepassing.

Artikel  18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvul lende dan wel van deze algemene voorwaarden afwi jkende bepal ingen 
mogen niet  ten nadele van de consument z i jn en dienen schr i f te l i jk  te worden 
vastgelegd dan wel op zodanige wi jze dat deze door de consument op een toe-
gankel i jke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Bij lage I :  Modelformulier voor herroeping

Zie volgende pagina

 

 



Formulier voor herroeping
(d i t  formul ier  a l leen invul len en terugzenden wanneer u de overeenkomst wi l t 
herroepen)

Aan:  
ZUUR Den Haag
Cartesiusstraat 138 
2562SN Den Haag

hi@zuurdenhaag.nl

Ik deel  u hierbi j  mede, dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de 
volgende producten herroep:  

……………………………………… 
  
………………………………………

………………………………………

………………………………………

Ontvangen op ………………… (datum ontvangst van product(en) )

Gegevens consument

Naam:  ………………………………………

Adres:  ………………………………………

  ………………………………………

Handtekening: ………………………… 

Datum: …………………


