
Algemene Voorwaarden Mijn Wolletjes

Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer
Mijn Wolletjes, gevestigd te Lelystad
Telefoonnummer: 06-41648952
E-mailadres: info@mijnwolletjes.nl
KvK-nummer: 63122359
Btw-identificatienummer: NL129606996B01

Artikel 2 - Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot koop en levering van producten van Mijn 
Wolletjes. Mijn Wolletjes behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen of aan 
te vullen. Voordat een overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden beschikbaar 
gesteld via de website en op verzoek per e-mail.

Artikel 3 - De prijs
1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. 
2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen 
aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is de ondernemen niet verplicht het product volgens de foutieve 
prijs te leveren. 

Artikel 4 - Conformiteit en garantie
Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 7 dagen na levering aan de ondernemer 
schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten, uitsluitend in overleg met Mijn Wolletjes, dient te 
geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat (dus ongebruikt) verkerend. De kosten voor het terugsturen 
zijn voor eigen rekening. 

Artikel 5 - Betaling
Alle bestellingen worden uiterlijk 5 werkdagen, nadat de betaling heeft plaatsgevonden, verstuurd.

Artikel 6 – 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.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. 
3. Het bedrijf zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij 
consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. 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. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. 
Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald 
heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
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