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ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Algemeen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website paapjeamsterdam.com (´Website´) en op alle 
overeenkomsten die tot stand komen tussen u en paapjeamsterdam.com. 

Artikel 2 – Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen op de Website zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Aanbiedingen gelden niet automatisch 
voor nabestellingen.
2.2 Paapjeamsterdam.com kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden als u redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de 
aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.3 De op de Website vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Een bijdrage in de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het 
moment van bestellen, aan u vermeld. Deze bijdrage kan afhankelijk zijn van de ordergrootte. De bijdrage in de verzendkosten wordt 
bij een retournering niet terug betaald.

Artikel 3 – Gegevens
3.1 U dient er zorg voor te dragen dat u gegevens waaronder mede, doch niet beperkt tot, e-mailadres, adresgegevens en 
bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te 
maken van de Website.
3.2 Paapjeamsterdam.com garandeert dat al uw gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens 
niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder uw 
voorafgaande toestemming.
3.3 Paapjeamsterdam.com zal uw gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiende uit de 
overeenkomst die zij met u heeft gesloten na te kunnen komen en/of uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. 

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt tot stand door een aanvaarding door Paapjeamsterdam.com van uw bestelling. [De aanvaarding vindt 
plaats door het verzenden van een bevestigingsmail door Paapjeamsterdam.com naar het door u opgegeven e-mailadres. Indien de 
bevestigingsmail fouten bevat of onjuist is, behoudt Paapjeamsterdam.com zich het recht voor deze alsnog binnen een redelijke 
termijn te wijzigen dan wel te corrigeren.] 
4.2 Het wijzigen van een overeenkomst is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk door Paapjeamsterdam.com is geaccepteerd.
4.3 Paapjeamsterdam.com behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren zonder opgave van reden.

Artikel 5 – Levering
5.1 De bestelling wordt bij u thuis afgeleverd.
5.2 U bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze u ter beschikking worden gesteld.
5.3 Indien u de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen 
de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor uw risico en rekening.
5.4 Indien u zelf een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor uw rekening.
5.5 Afhalen van een bestelling in een van de verkooppunten is niet mogelijk.

Artikel 6 – Risico tijdens transport
Gedurende het transport van de producten zal Paapjeamsterdam.com het risico dragen in geval van schade, diefstal of verlies van de 
producten. Op het moment van aflevering van het product/de producten zal dit risico op u overgaan.

Artikel 7 – Garanties
Paapjeamsterdam.com garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de Website vermelde specificaties. Daarbij wordt 
echter nadrukkelijk gewezen op het feit dat elk product handgemaakt en daarmee uniek is. Er kunnen kleur- en designverschillen 
zichtbaar zijn tussen de afbeelding op de Website en het door u bestelde product. Paapjeamsterdam.com is hiervoor niet 
aansprakelijk.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud
Paapjeamsterdam.com blijft volledig eigenaar van het geleverde product tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 9 – Betaling
9.1 Tijdens het tot stand komen van de overeenkomst bepaalt u op welke wijze de betaling tot stand zal komen. U kunt bijvoorbeeld 
kiezen om te betalen met [iDeal of overmaken op de rekening van Paapjeamsterdam.com NL60 KNAB 0255 1802 17.]
9.2 Paapjeamsterdam.com gaat pas over tot levering van het product wanneer de betaling daarvoor door haar is ontvangen.

Artikel 10 – Intellectuele eigendomsrechten
De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de Website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, 
vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, formats, software, merken (inclusief 
domeinnamen) en overige materialen, berusten bij Paapjeamsterdam.com, haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende 
producten en/of derden aan wie Paapjeamsterdam.com niet gelieerd is. Het is u derhalve niet toegestaan de intellectuele 
eigendomsrechten te gebruiken in de ruimste zin van het woord zonder voorafgaande toestemming van Paapjeamsterdam.com.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid
11.1 Ondanks het feit dat Paapjeamsterdam.com zeer zorgvuldig is ten aanzien van een correcte, duidelijke weergave van de prijzen, 
aanbiedingen, een juiste omschrijving, eisen en kwaliteit van de getoonde producten op de Website, is Paapjeamsterdam.com niet 
aansprakelijk voor eventuele fouten, onjuistheden of onvolkomenheden op haar website en/of bevestigingsmail. 
Paapjeamsterdam.com behoudt zich het recht voor deze fouten, onjuistheden of onvolkomenheden te allen tijde recht te zetten.
11.2 Voor de schade die u mocht lijden als gevolg van vertraging, niet (volledig) doorkomen van bestellingen – bijvoorbeeld ten 
gevolge van een (tijdelijk) technisch probleem van de Website, dan wel tussen Paapjeamsterdam.com en derden, waaronder het 
elektronische betalingssysteem, als ook de mogelijke gevolgen daarvan, is Paapjeamsterdam.com niet aansprakelijk, tenzij en voor 
zover er sprake is van grove schuld dan wel opzet aan de zijde van Paapjeamsterdam.com.
11.3 In ieder geval is de aansprakelijkheid van Paapjeamsterdam.com voor schade te allen tijde beperkt tot maximaal het 
aankoopbedrag en eventueel de betaalde verzendkosten. Paapjeamsterdam.com is in geen geval aansprakelijk voor eventueel 
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geleden gevolg-, vertraging- winst- of omzetschade van u als koper.

Artikel 12 – Toepasselijk recht
Op de algemene voorwaarden alsmede de gesloten overeenkomst(en) op afstand en de daaruit voortvloeiende geschillen tussen 
Paapjeamsterdam.com en u als koper is het Nederlandse recht van toepassing.

PRIVACY POLICY
Paapjeamsterdam.com gaat uiteraard zeer voorzichtig om met uw registratiegegevens. Wij beheren de gegevens zelf en stellen ze 
nooit ter beschikking aan derden, tenzij u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. Als u iets heeft besteld worden uw 
adresgegevens wel doorgegeven aan de distributeur (PostNL).
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