
Naam webwinkel: Mar10design 

KvK nummer: 56339712 

Vestigingsplaats: Tijmhof 93, 4907BD Oosterhout, Nederland 

E-mail: info@mar10design.nl 

Telefoon: 06-22044127 

1.    Definities 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

1.    Bedenktijd: termijn waarbinnen consument gebruik kan maken van diens 

ontbindingsrecht. 

2.    Consument: natuurlijke persoon, niet handelend in uitoefening van beroep of 

bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de webwinkel. 

3.    Dag: kalenderdag. 

4.    Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of webwinkel in 

staat stelt informatie die aan hen is gericht, op te slaan op een manier die 

toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van opgeslagen informatie 

mogelijk maakt. 

5.    Ontbindingsrecht: recht van de consument om binnen de aangegeven 

bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand. 

6.    Webwinkel: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan 

consumenten aanbiedt. 

7.    Overeenkomst op afstand: overeenkomst tussen consument en webwinkel, op 

afstand tot stand gekomen door gebruikmaking van een daartoe bestemd systeem. 

8.    Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens verstaan elektronische 

communicatie, zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit 

van de communicatie voldoende vaststaat.  

2.    Algemeen 
1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de 

webwinkel en op elke tussen webwinkel en consument tot stand gekomen 

overeenkomst op afstand. 

2.    De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod 

van de webwinkel aanvaard en voldoet aan de bij dat aanbod gestelde voorwaarden. 

3.    Webwinkel bevestigt onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het 

aanbod. Tot het moment dat de webwinkel deze bevestiging heeft verzonden kan 

consument de overeenkomst ontbinden. 

4.    In uitzondering op lid 2 komt de overeenkomst slechts tot stand nadat de 

webwinkel, binnen de wettelijke kaders, op de hoogte is gesteld of consument aan 

diens betalingsverplichtingen kan voldoen en van overige feiten en factoren die van 

belang zijn om op verantwoorde wijze een overeenkomst op afstand aan te kunnen 

gaan. Bij voldoende weigeringsgronden heeft de winkelier het recht de 

overeenkomst niet aan te gaan, althans te ontbinden of aan de overeenkomst 

bijzondere voorwaarden te verbinden. 



3.    Ontbindingsrecht 
1.    Consument heeft het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te 

ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst van het product door consument of vooraf 

door consument aangewezen vertegenwoordiger.  

2.    Consument zal tijdens deze periode zorgvuldig omgaan met product en 

verpakking. Consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken 

voor zover dit noodzakelijk is voor de beoordeling van het product.  

3.    Indien consument gebruik wenst te maken van het ontbindingsrecht dient hij 

dit binnen de bedenktijd schriftelijk aan de webwinkel te melden. Webwinkel 

verzend onverwijld een bevestiging van dit bericht.  

4.    Producten dienen gezamenlijk met alle geleverde toebehoren en zoveel 

mogelijk in de originele staat en verpakking aan de webwinkel geretourneerd te 

worden, conform de door de webwinkel verstrekte duidelijke en redelijke 

instructies. 

5.    In geval van ontbinding komen de kosten van de retourzending voor rekening 

van de consument. 

6.    Na ontbinding dient consument uiterlijk binnen 14 dagen het product te 

retourneren conform het in lid 4 bepaalde. 

7.    Webwinkel vergoed de van consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen 

veertien dagen na ontbinding.  

4.    Uitsluiting Ontbindingsrecht 
Het ontbindingsrecht is uitgesloten voor de volgende producten: 

a.    die door de webwinkel tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van 

de consument; 

b.    die duidelijk persoonlijk van aard zijn; 

c.    die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 

d.    waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt 
waarop de webwinkel geen invloed heeft; 

5.    Levering 
1.    Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de webwinkel 

kenbaar heeft gemaakt. 

2.    De webwinkel zal bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen leveren, tenzij een 

langere leveringstermijn is overeengekomen. De webwinkel zal tijdig melding 

maken van vertragingen in de levering. 

3.    Consument heeft het recht te ontbinden wanneer levering slechts na deze 30 

dagen plaatsvindt of plaats kan vinden zonder dat dit vooraf is overeengekomen. 

Webwinkel zal bij ontbinding de van consument ontvangen betalingen uiterlijk 

binnen dertig dagen vergoeden.  

4.    Het risico van beschadiging of vermissing van producten gaat over op 

consument op het moment van bezorging aan consument of een door hen vooraf 

aangewezen derde.  



6.    Klachten en Geschillen 
1.    Op overeenkomsten tussen webwinkel en consument is uitsluitend Nederlands 

recht van toepassing 

2.    Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame 

tijd, doch uiterlijk binnen 7 dagen nadat consument de gebreken heeft 

geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden gemeld bij de 

webwinkel. 

3.    Bij webwinkel ingediende klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst van 

de klacht beantwoord. Indien de klacht niet binnen 14 dagen verholpen kan worden 

zal de webwinkel hier tijdig melding van maken en daarbij een indicatie geven van 

de termijn waarbinnen consument wel een oplossing mag verwachten. 

4.    Mochten consument en ondernemer het niet eens worden over de oplossing 

van de klacht, dan kan de consument de klacht voorleggen aan de 

geschillencommissie via het ODR platform. 

Download als PDF 

7. Privacy 

Mar10design respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en zal 

persoonsgegevens  gebruiken voor een correcte afhandeling van de bestelling. Het 

mailadres kan gebruikt worden om je op de hoogte te stellen van nieuwe producten. 

Persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt. 

 

Cookies 

Deze website maakt gebruik van cookies. 

Wat is een cookie? 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website naar uw 

computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies 

plaatsen. 

Waar worden cookies voor gebruikt? 

Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de 

website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat 

u bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet 

invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. 

Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van 

permanente cookies en sessie cookies. 

Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op uwvoorkeuren worden 

ingesteld. Bijvoorbeeld om uw toestemming tot het plaatsen van cookies te 

onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u tijd 

bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun t 

u verwijderen via de instellingen van uw browser. 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/
https://static.mijnwebwinkel.nl/winkel/dreamkey/files/nl_nl_4_Dreamkey%20Design%20-%20Algemene%20voorwaarden%20-%20NL.pdf?t=1425406514


Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke 

onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de 

webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze 

bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw browser 

afsluit. 

Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? 

Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: 

Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in uw 

winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in uw 

winkelmandje plaatsen. 

Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of u ons toestemming hebt gegeven 

tot het plaatsen van cookies. 

Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe u de website gebruikt en hoe u ons 

hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. 

Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe u de website gebruikt en hoe u 

ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te 

verbeteren. 

Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze 

Facebook pagina te \`liken\`. Deze button werkt door middel van code die van 

Facebook zelf afkomstig is. 

Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter 

pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf 

afkomstig is. 

AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content 

te delen via Facebook, Twitter en diverse andere social media websites. 

Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. 

Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst 

cookies voor een juiste werking. 

Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? 

Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. 

Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u 

vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser. 

 


