Aanleg instructies

Van stap tot stap:
-

Denk aan uw veiligheid bij het werken op het dak!
Uw dakbedekking schoonvegen en droog maken
Het gratis bijgeleverde antiwortelfolie uitleggen (dit zit opgerold in het groene ribbel
drainagevlies bij aflevering)

-

Kruis in het folie snijden ter plaatse van de hemelwaterafvoer
Boldraadrooster (verkrijgbaar bij bouwmarkt) in de afvoer plaatsen

-

Grof grind (verkrijgbaar bij bouwmarkt of tuincentra) rondom de hemelwaterafvoer
aanbrengen, (fractie 16/32mm, 1 zak per afvoer)

Bij een hellend dak komt er geen drainagelaag maar plaatst u direct over het
bescherm/antiwortelfolie het groene ribbel drainagevlies. Indien u een EPDM dakbedekking
heeft is het bescherm/antiwortelfolie niet nodig. Wij leveren dit er gratis bij dus restitutie is niet
mogelijk.

Zoals u hierboven op de foto kan zien moeten de ribbels naar onderen liggen. De ribben
moeten met de lengte van het dak mee liggen naar beneden toe in rechte lijnen.

Leg het groene doek helemaal door tot onderaan de dakrand en plaats daarna eerst een klein
rand grind er boven op (ca. 10 cm)

-

Groenedaken.net substraat verdelen over groene doek, begin onderaan, gelijkmatig verdelen.
Gebruik alle zakken substraat die wij afleveren, u houd niks over. Na het uitstrooien het
substraat ca 5 minuten besproeien voordat u de sedummatten uitrolt.

-

Sedumvegetatiematten uitrollen en op maat snijden met een stanleymes, denk bij het snijden
aan de onderliggende materialen, bijvoorkeur eerst een plank onder de vegetatiemat leggen
en dan op maat snijden. U kunt ook de Sedumvegetatiemat opgerold laten en dan met een
handzaag in meerdere stukken zagen zodat het beter hanteerbaar is om mee op de trap te
gaan.

-

Sedumvegetatiematten binnen 24 uur uitrollen om verrotten te voorkomen. Direct na het
uitrollen het geheel door en door nat maken Komende 2-3 weken bij droog, warm (+20
graden) dagelijks water geven.

-

Sedumvegetatiematten en sedumcassettes kunnen soms wat onkruid en gras bevatten, het is tenslotte
een natuurproduct (bij een plant van een tuincentrum kan in de pot ook onkruiden of zaden zitten).
Wij kunnen, mogen en willen niet chemisch bestrijden en is het verwijderen van ongewenste kruiden
handwerk, hierdoor kan er soms wat over het hoofd gezien worden. Hiervoor kunnen wij niet
aansprakelijk gesteld worden en dient u de sedumvegetatiematten en cassettes te accepteren zoals ze
afgeleverd worden, tenzij meer dan 10 % van het oppervlak van een vegetatiemat en/of cassettes
begroeid is met onkruiden en grassen.

Klaar!

-

Attentie:
Uw dak dient een extra gewicht van 50 kg per m2 te kunnen dragen, als er nu grind op uw dak
ligt dan is uw dak in ieder geval al geschikt want grind weegt circa 80 kg per m2.
Nooit de hemelwaterafvoeren afdekken met folie, drainageplaten of beplantingen. Deze
moeten altijd vrij kunnen afwateren.
Wanneer uw dak op de wind ligt dan bij voorkeur de randen verzwaren met een betontegel
maat 30x30x4cm.
U houd geen materialen over dus verdeel het substraat goed. Teveel bestelde materialen
en/of pakketten kunnen niet retour genomen worden.

Wij wensen u een ‘duurzaam’ mooi groendak toe!

Onderhoud instructies

Hoewel een groendak onderhoudsarm is moet u toch minimaal 2 keer per jaar even uw dak op om het
te onderhoud.
De volgende werkzaamheden zijn noodzakelijk:
-

verwijderen van ongewenste onkruiden en zaailingen van bomen, 2 keer per jaar
bemesten met onze speciaal samengestelde meststof voor Sedum, 1 keer per jaar circa 30-50
gram per m2 aanbrengen in het voorjaar.
Verwijderen van onkruiden en ingegroeide sedum uit de grindranden, 1 keer per jaar
Schoonmaken en vrijmaken van de hemelwaterafvoeren.

Bij extreme droge perioden in het eerste jaar na aanleg adviseren wij om toch water te geven, 2 a
4 keer per week.
Zodra uw groendak volledig is volgroeid is dit niet meer noodzakelijk. In een extreme warme
periode zal uw groendak wel iets rood/bruin worden maar zodra het weer natter wordt gaat uw
sedumdak weer groeien en bloeien.
Wilt u een constant groene kleur dan kunt in de zomerdag ook iets water bijgeven.

Denkt u bij het betreden van uw dak aan het valgevaar!

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk/Groenedaken.net

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk: Groenedaken.net, per 25 mei
2018.
Deze Algemene Voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk zijn tot stand gekomen in
overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep
Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1
juni 2014, deze online versie met aanvullingen en/of wijzigingen van Groenedaken.net is
geldig per 1 januari 2018 tot heden.
Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Stichting
Webshop Keurmerk met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in de Wet
Financieel Toezicht en voor zover deze diensten onder toezicht staan van de Autoriteit
Financiële Markten.
Inhoudsopgave:
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Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen: aanvullingen door Groenedaken.net
Artikel 20 - Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk
Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten,
digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en
deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door
een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn
herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband
houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van
zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – 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 of gebruik gedurende een
periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die
ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te
zien van de overeenkomst op afstand;
9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Stichting Webshop
Keurmerk en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan
consumenten 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, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van
de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken
voor communicatie op afstand;
11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen
Europese modelformulier voor herroeping;
12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het
sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in
dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: Groenedaken.net
Vestigingsadres; Mauritsstraat 4, 3881 TZ Putten
Kantooradres: Koperslager 33, 3861 SJ Nijkerk
Telefoonnummer: 033-4341106 van 8.30 tot 17.30 uur
E-mailadres; info@groenedaken.net
KvK-nummer; 08222180
BTW-identificatienummer; NL192691399B01
- de beroepsvereniging of –organisatie waarbij Groenedaken.net is aangesloten;
Hoofdbedrijfschap Detailhandel nr: 2013579
Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer
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 redelijkerwijs
niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,
aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en
dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking
van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van
deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking
worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige
manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit
redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,
worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan
worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg
of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van
overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige
voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest
gunstig is.
Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden
geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het
aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van
afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.
Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. 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.
Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op
het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de
daarbij gestelde voorwaarden.
2. 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.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende
technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische
overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument
elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in
acht nemen. Groenedaken.net legt op geen enkele wijze persoonlijke gegevens vast in
databestanden en/of lijsten. De gegevens die verzamelt worden zijn nodig voor betaling
via iDEAL en worden niet door Groenedaken.net zelf bewaard. Gegevens die nodig zijn
voor de verzending van het product zoals naw-gegevens en e-mailadres worden door
Groenedaken.net niet online bewaard in lijsten en/of databases. Betalingsgegevens zijn
enkel opgeslagen via de bankrelatie van Groenedaken.net en iDEAL prodovider Mollie
en/of Afterpay.
4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de
consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede 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.
5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product aan de consument de
volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een
toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,
meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met
klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het
herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het
uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud;
voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering
of uitvoering 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 onbepaalde duur is;
f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van
toepassing op de eerste levering.
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij producten:
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een
product gedurende een bedenktijd van 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 zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd 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. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag
waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft
ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het
bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere
producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen:
de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of
het laatste onderdeel heeft ontvangen;

c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een
bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde,
het eerste product heeft ontvangen.
d. aanvulling Groenedaken.net: daar het om 'levende' materialen gaat vallen de
vegetatiematten, sedumstekjes en zaad en/of planten niet onder de bedenktijd regeling
en kunnen niet retour gedaan worden. Alle overige materialen kunnen enkel retour
gedaan worden in ongeopende en onbeschadigde verpakking. Teveel bestelde materialen
kunnen niet retour gedaan worden met teruggaaf van kosten.
Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een
materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het
herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de
bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de
vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de
consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de
oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de
consument die informatie heeft ontvangen.
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de
verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om
de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt
hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat
in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die
het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan
toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de
ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte
informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
4. Aanvulling Groenedaken.net: beplantingen, stekmateriaal, zaden etc. vallen buiten de
bedenktijd omdat het 'levende' verse materialen zijn en kunnen niet retour. Overige
producten kunnen retour mits in orginele verpakking. Teveel bestelde materialen kunnen
niet retour.
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de
bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere
ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1
bedoelde melding, zendt de consument het 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.
3. 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.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het
herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt altijd de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het
product, ook al heeft Groenedaken.net dit niet vooraf vermeld op de website, factuur etc.
Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische
wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een
ontvangstbevestiging.

2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele
leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde
product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem
de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij
wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument
aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de
consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De
terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de
goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de
duurdere methode niet terug te betalen.
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het
herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans
tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1. Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen door
weersomstandigheden zoals vorst en hitte waarop de ondernemer geen invloed heeft en
die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
2. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet
geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of
beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
3. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben; zoals
vegetatiematten, beplanting, stekjes en zaden
4. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere
producten; zoals substraat, beschermvlies, drainagelagen, filterlagen, meststoffen.
Artikel 11 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de
aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van
veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten waarvan de prijzen
gebonden zijn aan schommelingen door weersinvloeden zoals vorst en hitte 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.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn
alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn
alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van
de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de
in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of
bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst
bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 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, fabrikant of importeur verstrekte
extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op
grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de
ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens
toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten
of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval
hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en 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 de ondernemer
kenbaar heeft gemaakt. Indien via het bestelproces geen afleveringsadres is ingevuld,
anders dan het contactadres, zullen de producten op het contactadres afgeleverd
worden. Wijzigingen kunnen zonder kosten tot maximaal 48 uur voor de aflevering
gedaan worden. Indien het afleveradres korter dan 48 uur voor de aflevering gewijzigd
wordt kan er maximaal 75,- euro extra transportkosten in rekening gebracht worden.
Telefonisch of mondelinge wijzigingen van het afleveradres zijn niet geldig, wijzigingen
dienen altijd via e-mail of het contactformulier gedaan te worden.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden
is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch
uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is
overeengekomen. 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 zonder recht op
eventuele schadevergoeding.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de
consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
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 levering vindt plaats tussen ca. 8 en maximaal 19 uur. In geval van (optionele)
gewenste tijdlevering tussen 8 en 12 uur en/of 12 en 17 uur is hiervoor geen garantie af
te geven dat dit ook werkelijk in dit tijdvak zal plaats vinden. Echter zal de (externe)
transporteur de bestelling dusdanig met voorrang laden dat hij ook met de grootst
mogelijke zorgvuldigheid zal proberen de bestelling af te leveren binnen dit het
opgegeven tijdvak. Wanneer de eindtijd van het tijdvak met meer dan 2 uur
overschreden is (dus tot 12 uur wordt 14 uur en tot 17 uur wordt 19 uur) zal aan de
consument het verschil tussen normale, in de loop van de dag, levering en tijdslevering
terug gestort worden. Eventueel geleden schade door wachttijd, huur van materieel of
welke andere vorm van schade dan ook door de vertraging zijn volledig uitgesloten van
vergoeding.
Artikel 14 – Duurtransacties, langlopende opdrachten (niet van toepassing bij
Groenedaken.net)
Artikel 15 – Betaling
1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden,
dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14
dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn
binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot
het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de
bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene
voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer
vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande
de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen
vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde
betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze,
nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de
consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn
betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagentermijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de

ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke 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 afwijken van genoemde bedragen en percentages.
5: aanvulling Groenedaken.net: betaling dient vooraf via iDEAL, achteraf op rekening via
Afterpay na aflevering van de bestelling of contact bij afhalen, te worden voldaan.
Betaling in termijnen is niet mogelijk.
Artikel 16 – Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure
en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd
nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven
worden ingediend bij de ondernemer.
3. 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 met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de
consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Een klacht over een product van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via
een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Stichting Webshop
Keurmerk (http://keurmerk.info/Home/MisbruikOfKlacht) De klacht wordt dan zowel
naar de betreffende ondernemer als naar Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.
5. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het
indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat
vatbaar is voor de geschillenregeling.
6. aanvulling Groenedaken.net: daar het om levende materialen gaat en de levensduur
van de vegetatiematten, beplantingen, stekjes en/of zaad niet te garanderen is, kan
hierop geen enkele garantie gegeven worden. Groenedaken.net zorgt ervoor dat de
levende materialen in gezonde en frisse toestand worden afgeleverd. Onkruid, gras en
vreemd zaad van andere gewassen dan de oorspronkelijk bedoelde vegetatie kan altijd
voorkomen in vegetatiematten, beplantingen, stekjes en/of zaad. Groenedaken.net zorgt
ervoor dat de levende materialen zoveel mogelijk vrij zijn van vreemde begroeiing,
waarbij een maximum van 80 % van het oppervlak of levering vrij van ongewenste
vreemde begroeiingen.
Artikel 17 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene
voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of
uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of
geleverde producten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de
consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop,
Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen,
indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft
voorgelegd.
4. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij
de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is
de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de
consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan
verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil
laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze
van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer
gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn
vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie

(http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2701/webshop). De
beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken,
indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van
faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een
geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
8. Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere erkende of bij de
Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut
Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor
geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op
afstand de Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk bij voorkeur bevoegd. Voor
alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten
geschillencommissie.
Artikel 18 – Branchegarantie
1. Stichting Webshop Keurmerk staat garant voor de nakoming van de bindende
adviezen van de Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk door haar leden,
tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter
toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend
advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in
kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend
advies, wordt dit bedrag door Stichting Webshop Keurmerk aan de consument
uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Stichting Webshop Keurmerk een
inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.
2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk
beroep hierop doet bij Stichting Webshop Keurmerk en dat hij zijn vordering op de
ondernemer overdraagt aan Stichting Webshop Keurmerk. Indien de vordering op de
ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn
vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan
Stichting Webshop Keurmerk, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de
betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.
Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende 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.
Aanvullingen van Groenedaken.net:
- Garantie op levende materialen zoals vegetatie kan niet worden gegeven, de vegetatie
zal worden afgeleverd in goede en gezonde conditie. Wanneer de vegetatie bij aflevering
niet in de goede en gezonde conditie is kan men ten alle tijde de bovenstaande
procedure volgen.
- Garantie zal niet worden gegeven bij schade door wind, storm, hagel, sneeuw, extreme
regenval, droogte, extreme warmte, vogels, ziekten en plagen, stilstaand water,
schaduw, lekkage en worteldoorgroei, afschuiving van de de systemen bij hellende daken
van meer dan 5 graden, afschuiven van de sedummatten bij hellende daken, onkruiden,
opslag van houtachtige, zaad en onkruiden aanwezig bij aflevering van de sedummatten,
beplantingen, stekjes en/of zaden.
- De klant is zelf verantwoordelijk voor de bouwkundige eisen en constructieve veiligheid.
De dakconstructie dient ten alle tijde het verzadigde gewicht zoals aangegeven in de
webshop te kunnen dragen, hiervoor kan Groenedaken.net in geen enkele vorm
verantwoording nemen. Wanneer Groenedaken.net een advies heeft gegeven over de
eventuele geschiktheid van de dakconstructie en dakbedekkingsconstructie kunnen
hieraan geen enkele rechten ontleend worden, dit advies is op basis van een aanname op
afstand en dient ten alle tijden door een deskundige (constructeur, bouwbedrijf,
dakdekker of adviesbureau) bevestigd te worden.
- De klant is zelf verantwoordelijk voor correct en veilig aanbrengen (tijdelijke en/of
permanente valbeveiliging tijdens aanleg en onderhoud) van de doe-het-zelf systemen.

Bij hellingen van meer dan 5 graden geschied het aanbrengen geheel op eigen
verantwoording en kan Groenedaken.net niet instaan voor de gevolgen aan de
bouwkundige constructie, omgeving en personen. Afschuifgevaar van het systeem is
altijd mogelijk en is op eigen risico van de klant. Groenedaken.net kan vanaf 5 graden
helling geen 100 % volgroeiing, doorworteling en groei garantie bieden daar dit
afhankelijk is van gehele bouwtechnische context, ligging, omgevingsfactoren,
weersinvloeden, onderhoud, bewatering etc.
Artikel 20 – Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk
1. Stichting Webshop Keurmerk zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in
overleg met de Consumentenbond.
2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe
geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen
gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling
zal prevaleren.
Adres Stichting Webshop Keurmerk:
Willemsparkweg 193, 1071 HA Amsterdam
Bijlage I: Modelformulier voor herroeping
Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)
- Aan:
Groenedaken.net
Mauritsstraat 4
3881 TZ Putten
info@groenedaken.net

- Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*
-

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

-

[Naam consumenten(en)]

-

[Adres consument(en)]

- [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt
ingediend)
* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Aldus opgemaakt te Putten, versie mei 2018, door het plaatsen van uw bestelling en/of ondertekening van de
afleverbon en/of betaling van uw bestelling, heeft u kennis genomen van onze algemene voorwaarden en gaat
u hier mee onherroepelijk akkoord.

