
Algemene voorwaarden 

Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op 

afstand aan consumenten aanbiedt; 

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. Overeenkomst op 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; 

4. 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 zijn samengekomen; 

5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn 

herroepingsrecht; 

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de 

bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 

7. Dag: kalenderdag; 

8. 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; 

9. Duurzame 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. 

  

Identiteit van de ondernemer 

Jeanet fair chain products 

6662 HW Elst 

E-mailadres:info@jeanetfairchainproducts.nl 

KvK-nummer: 62469665 

BTW-identificatienummer: NL159599611B01 



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 voordat de overeenkomst op afstand wordt 

gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de 

ondernemer zijn in te zien en 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 algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke 

bepaling die voor hem het meest gunstig is. 

   

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 en/of diensten. 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 en/of 

diensten. Kennelijke vergissingen of 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. Dit betreft in het bijzonder: 

 de prijs inclusief belastingen; 



 de eventuele kosten van aflevering; 

 de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen 

daarvoor nodig zijn; 

 het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; 

 de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst; 

 de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het 

gestand doen van de prijs; 

 de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van 

het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend 

op een andere grondslag dan het basistarief; 

 indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke 

wijze deze voor de consument te raadplegen is; 

 de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door 

hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze 

waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt; 

 de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan 

worden gesloten; 

 de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de 

wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan 

raadplegen; en 

 de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een 

overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van 

producten of diensten. 

  

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 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. 

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 bij het product of dienst 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 e-mailadres 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 bestaande service na aankoop en garanties; 

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.  indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor 

herroeping. 

Herroepingsrecht 

Bij producten; 

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een 

product gedurende een bedenktijd van  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. 



  

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd: 

1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor 

levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd 

gedurende 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 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van 

de overeenkomst. 

  

Verzendkosten 

Er zijn geen verzendkosten binnen Nederland. Postnl verzorgt de toezending. Voor 

informatie over verzendkosten naar andere landen kunt u een mailtje sturen naar 

info@jeanetfairchainproducts.nl. 

Ruilen en retourneren 

Stuur ons vooraf even een berichtje per e-mail dat u wilt retour zenden of omruilen. 

Dan zullen wij laten weten waar het pakketje heen moet worden gestuurd. 

Retour 

Wanneer het bestelde artikel niet aan uw verwachtingen voldoet, kunt u het binnen 

14 dagen retour zenden. De kosten hiervan zijn dan voor de koper Hiervoor gelden 

de volgende regels: het artikel moet: 

 onbeschadigd zijn; 

 niet  gebruikt of bewerkt zijn; 

 voorzien zijn van de originele verpakking en labels. 

Na ontvangst van het artikel maken we het door u betaalde bedrag voor het artikel 

over. Wanneer u een artikel of artikelen terugstuurt naar jeanetfairchainproducts.nl 

omdat u van de koop afziet, en deze zijn in goede orde ontvangen, dan zal 

jeanetfairchainproducts.nl de koopsom aan de klant restitueren. Wij behouden ons 

het recht voor om in geval van door u veroorzaakte schade aan geretourneerde 

artikelen, eventuele kosten in rekening te brengen. Na het verstrijken van de 

zichttermijn wordt de koopovereenkomst een feit. Bij vermissing van retourgestuurde 

aankopen moet de klant een afgifte bewijs overleggen van het postkantoor of de 

vervoersdienst waaraan het pakket is afgegeven. Wanneer de klant niet in staat is 
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een afgiftebewijs te overleggen is jeanetfairchainproducts.nl niet verplicht de 

aankoopkosten te restitueren of te voorzien in vervangende artikelen. 

 

 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 of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op 

de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich 

binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen; 

2. Artikelen die zijn gepersonaliseerd, op maat gemaakt en Sale artikelen 

(Tassen uit de Sale mogen wel geretourneerd worden)  

3. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een 

openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, 

digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan 

de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk 

aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en 

waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of 

diensten af te nemen; 

4. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen 

als: 

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de 

consument; en 

b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de 

ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd; 

 

De 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. 

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 tegen de 

dag waarop de prijsverhoging ingaat. 

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief 

BTW. 

  

Conformiteit en Garantie 

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten 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. 

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden 

regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter 

zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de 

ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet 

en/of de overeenkomst op afstand. 

  

Levering en uitvoering  

Aflevering vindt plaats door overhandiging in persoon dan wel door toezending van 

het product aan het door de consument opgegeven adres. Op moment van 

overhandiging van het pakket door de bezorgdienst op het opgegeven adres heeft 

jeanetfairchainproducts.nl aan haar leveringsverplichting voldaan. Er kunnen geen 

rechten worden ontleend indien het pakket niet door de klant in persoon wordt 

aangenomen, maar door een andere persoon aanwezig op het opgegeven adres. 

Bij toezending geldt een maximale levertijd van drie weken. Bij overschrijding van 

deze levertijd heeft de consument, met behoud van diens recht op nakoming, het 

recht om de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te 

ontbinden. Indien een besteld product tijdelijk is uitverkocht wordt de klant hiervan 

binnen drie weken per mail op de hoogte gesteld door jeanetfairchainproducts.nl, 

vergezeld van een indicatie van de nieuwe levertijd. Indien nalevering uiteindelijk niet 

meer mogelijk is, krijgt u ook bericht en komt uw bestelling te vervallen. Reeds 

gedane betalingen worden zo snel mogelijk teruggestort. Alle gemelde of vermelde 

leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en kunnen dan ook niet leiden tot enig 

recht of aansprakelijkheid. 



 Betaling 

U kunt het geld zelf overmaken door over te schrijven naar NL09INGB0006826912 

t.n.v. jeanet fair chain products te Elst, onder vermelding van het bestelnummer. U 

kunt ook direct via Ideal betalen. Zodra het bedrag binnen is bij ons sturen we de 

bestelling op. De betaling moet binnen 2 weken bij ons binnen zijn. Indien deze 

termijn verstreken is wordt de bestelling als ongeldig beschouwd en zal jeanetfair 

chainproducts.nl de klant hiervan op de hoogte stellen. Indien de klant jeanetfair 

chainproducts.nl niet voor het verstrijken van de termijn heeft bericht over het 

uitblijven van de betaling behoudt jeanetfairchainproducts.nl zich het recht voor 

nieuwe bestellingen van deze klant te weigeren. 

 

Klachtenregeling 

Als u een klacht heeft over een aangekocht product of als er aan het artikel iets 

mankeert dan moet u op de dag van ontvangst (uiterlijk 1 dag later) een e-mail sturen 

naar info@jeanetfairchainproduct.nl. Er zal dan zo spoedig mogelijk contact met u 

opgenomen worden en wordt uw klacht in behandeling genomen. Binnen 2 dagen na 

ontvangst moet het artikel waar iets aan mankeert terug gestuurd worden. 

 

 Intellectuele eigendom. 

De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van 

weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de 

producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten  bij Jeanet fair chain 

products, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. 

 

Persoonsgegevens. 

Jeanet fair chain products zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in 

overeenstemming met haar privacy beleid. Jeanet fair chain products neemt daarbij 

de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht. 

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter. 

Op alle aanbiedingen van Jeanet fair chain products, haar overeenkomsten en de 

uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid 

van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. 

  

Uw rechten 

U kunt altijd aan Jeanet fair chain products vragen welke gegevens over u worden 

verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan Jeanet fair 

chain products vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te 

brengen, die Jeanet fair chain products zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u 

geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u Jeanet fair chain 
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products hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen 

maar als u daarvoor uw e-mailadres heeft opgegeven. 


