
*English below*
1. Algemeen 
De volgende algemene voorwaarden gelden voor alle bestellingen die worden geplaatst bij EDUARD Leiden, 
geregistreerd bij KvK onder nummer 27369375. Door een bestelling te plaatsen, accepteert de klant dat hij/zij is 
gebonden aan de onderstaande algemene voorwaarden. Alleen personen van 18 jaar of ouder, die niet onder 
curatele staan, met een woonadres in Nederland (met uitzondering van de BES-eilanden) kunnen een bestelling 
plaatsen. Het feit dat producten of diensten op enig tijdstip op eduard-leiden.nl worden aangeboden, biedt geen 
garantie dat deze producten of diensten te allen tijde verkrijgbaar zijn. We behouden ons het recht voor om 
producten op ieder willekeurig moment terug te trekken. We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden van 
tijd tot tijd te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de klant. 
2. Prijzen en leveringskosten 
De prijzen die zijn vermeld op eduard-leiden.nl zijn inclusief de wettelijke BTW, maar exclusief de verzendkosten. De 
verzendkosten zijn voor alle bestellingen hetzelfde, ongeacht de omvang en het gewicht van je bestelling. De kosten 
voor iedere verzendoptie worden duidelijk vermeld tijdens het bestelproces. Onze standaard verzendkosten 
bedragen € 7,50 inclusief BTW. Bestellingen boven de €200,00 worden gratis verzonden. Als de bestelling niet 
volledig kan worden geleverd en in meerdere verzendingen wordt geleverd, worden er geen extra verzendkosten in 
rekening gebracht voor de naleveringen. Prijzen in de winkel en online kunnen variëren.  
3. Bestellingen 
Bestellingen kunnen worden gedaan via eduard-leiden.nl, per e-mail op info@eduard-leiden.nl of telefonisch. Na het 
plaatsen van een bestelling volgt een bevestiging per e-mail. Mocht de bestelling onverhoopt niet kunnen worden 
geleverd, dan laten wij dit zo snel mogelijk weten. Mocht de bestelling al zijn betaald, dan wordt contact opgenomen 
om de terugbetaling te regelen. 
4. Levering 
We streven ernaar om bestellingen dezelfde dag te verzenden, wanneer deze voor 15.00 uur bij ons binnen komen, 
mocht dit niet mogelijk zijn dan verzenden wij de volgende dag. Hoewel we ernaar streven om binnen de gestelde 
termijn te leveren, kan vertraging ontstaan door onverwachte gebeurtenissen. Hiervan wordt de klant direct per e-
mail op de hoogte gesteld. Mocht de levering onverhoopt niet binnen 30 dagen plaats vinden, mag deze worden 
geannuleerd en zal het betaalde bedrag worden teruggestort. Bij vragen kan altijd contact worden opgenomen per e-
mail op info@eduard-leiden.nl of per telefoon op 06-30639753.
5. Retourzendingen 
EDUARD Leiden garandeert een volledige vergoeding of desgewenst vervanging van teruggezonden artikelen, op 
voorwaarde dat alle artikelen worden teruggezonden in dezelfde staat als waarin zij verkeerden bij ontvangst. Dit 
houdt in dat de artikelen niet beschadigd, vuil, gewassen, gewijzigd of gedragen mogen zijn en dat etiketten of 
prijskaartjes niet zijn verwijderd. Over een retourzending dient altijd eerst contact worden opgenomen met EDUARD 
Leiden per e-mail op info@eduard-leiden.nl of per telefoon op 06-30639753. De wijze van terugbetaling wordt met de 
klant afgesproken. Verzendkosten worden niet door EDUARD terug betaald en dus afgetrokken van de terugstorting 
na retourzending. Een retourpakket kan worden afgegeven bij een postagentschap in Nederland of in de winkel 
EDUARD in Leiden. De online aankopen mogen ook worden geruild of teruggebracht in de winkel EDUARD in Leiden. 
Kosten van de retourzending door de klant, dienen door de klant te worden betaald en deze worden niet door 
EDUARD Leiden vergoed.  Als een artikel verkeerd wordt geleverd door EDUARD of beschadigd aankomt bij de klant, 
worden zowel de verzendkosten als de kosten van het retourpakket wel door EDUARD Leiden vergoed, maar alleen 
als hierover eerst contact is geweest per e-mail op info@eduard-leiden.nl of per telefoon op 06-30639753.  
6. Kleuren 
EDUARD Leiden doet alles wat redelijkerwijs mogelijk is om de eigenschappen van de producten, waaronder de 
samenstelling en de kleuren, zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. De kleur die men ziet is afhankelijk van het 
computersysteem en scherm, en we kunnen daarom niet garanderen dat uw computer de kleuren op precies de 
juiste wijze weergeeft.  
7. Garantie 
Wanneer de gekochte goederen gebreken vertonen, zal EDUARD Leiden de wettelijke garantievoorschriften volledig 
naleven. In het geval van een klacht naar aanleiding van overduidelijke materiaal- of fabricagefouten wat betreft 
door EDUARD Leiden geleverde goederen, waaronder transportschade, dient hierover contact worden opgenomen 
per e-mail op info@eduard-leiden.nl of per telefoon op 06-30639753.
8. Betaalwijze 
Artikelen in de webshop dienen altijd voor aflevering betaald te worden door middel van een van de in de webshop 
beschikbaar gestelde betaalmethoden. 
9. Aansprakelijkheid 
Deze voorwaarden vormen geen beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid van EDUARD Leiden als het gaat 
om zaken die wij op grond van de wet niet kunnen beperken of uitsluiten. Onze maximale aansprakelijkheid jegens 
de klant voor verliezen of schade die zijn ontstaan op grond van de bestelling op eduard-leiden.nl is beperkt tot het 
totale bedrag van de bestelling.
Indien een probleem tussen EDUARD Leiden en een klant niet naar tevredenheid wordt opgelost, kan de klant 
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contact opnemen met Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken via www.degeschillencommissie.nl. 
EDUARD Leiden is aangesloten bij brancheorganisatie INRetail en daarmee ook bij De Geschillencommissie. 
10. Ongeldigheid/nietigheid Als enig onderdeel van deze Voorwaarden ongeldig of nietig wordt verklaard door een 
rechtbank of geschillen beslechter, blijven de overige voorwaarden van kracht.
11. Bedrijfsinformatie
EDUARD Leiden 
Hooglandse Kerkgracht 6, 2312 HT Leiden  
Kamer van Koophandelnummer: 27369375 
BTW id nr: NL002033201B23 
Contactgegevens: EDUARD Leiden 
E-mail: info@eduard-leiden.nl 
Telefoon: 06-30639753, bgg 0652086734
12. Cookie statement 
Wij maken op onze website enkel gebruik van functionele cookies. Deze zijn nodig om de webwinkel goed te laten 
werken. Wij gebruiken geen analytische cookies en ook geen marketing cookies.Garantie Wij geven om onze 
producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch kan het voorkomen dat er 
een bestelling defect raakt tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op 
garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons 
hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorgdragen voor reparatie of 
vervanging.
13. Klachten 
Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons 
kenbaar te maken door te mailen naar info@eduard-leiden.nl.  Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de 
EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is 
te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw 
klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.
14. Herroepingsrecht 
U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na 
annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. Retourneert u de gehele bestelling, dan krijgt u het 
volledige orderbedrag exclusief eventuele verzendkosten gecrediteerd. De kosten voor retour van u thuis naar de 
webwinkel zijn voor rekening van de klant. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle 
geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer 
geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@eduard-
leiden.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour 
terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is. U hoeft geen gebruik te maken van een 
retourformulier, per e-mail of telefoon zullen wij bij u informeren naar de reden van de retour.
15. Privacybeleid
EDUARD Leiden geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor 
(het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van 
onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking 
aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van 
EDUARD Leiden. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 04/03/2021, met het publiceren van 
een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens 
over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke 
voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze 
wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met 
betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u 
contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons 
privacybeleid.
Cookie statement 
Wij maken op onze website enkel gebruik van functionele cookies. Deze zijn nodig om de webwinkel goed te laten 
werken. Wij gebruiken geen analytische cookies en ook geen marketing cookies.
Over de gegevensverwerking 
Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke 
beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.
MijnWebwinkel 
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van MyOnlineStore. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze 
dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. MyOnlineStore heeft toegang tot uw 
gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. 
MyOnlineStore is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende 
beveiligingsmaatregelen te nemen. MyOnlineStore maakt gebruik van cookies om technische informatie te 
verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of 
opgeslagen.
Hostnet 
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Hostnet. Deze partij heeft 
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passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze 
gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Hostnet heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e- 
mailverkeer vertrouwelijk.
Mollie 
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van 
Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of 
creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw 
persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de 
dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle 
hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van 
toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw 
gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.
Webwinkelkeur 
Wij verzamelen reviews via het platform van Webwinkelkeur. Als u een review achterlaat via Webwinkelkeur, dan 
bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Webwinkelkeur deelt deze gegevens met ons, 
zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Webwinkelkeur publiceert uw naam en woonplaats 
eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Webwinkelkeur contact met u opnemen om een toelichting 
op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-
mailadres met Webwinkelkeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review 
achter te laten. Webwinkelkeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw 
persoonsgegevens te beschermen. Webwinkelkeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van 
de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Webwinkelkeur toestemming gegeven. Alle 
hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van 
toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Webwinkelkeur derden inschakelt.
PostNL 
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de 
diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en 
woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de 
overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen 
ter beschikking.
Algemeen doel van de verwerking 
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de 
verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor 
(gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek -
op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden 
niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te 
voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons 
of een eed of wettelijke verplichting.
Automatisch verzamelde gegevens 
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening 
verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen 
persoonsgegevens.
Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek 
In voorkomende gevallen kan EDUARD Leiden op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het 
delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval 
zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt 
daartegen verzetten.
Bewaartermijnen 
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u 
aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens 
opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met 
uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt 
bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding 
van uw opdracht hebben vervaardigd.
Uw rechten 
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met 
betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke 
rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen 
afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de 
gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te 
legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek 
administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de 
machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een 
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een 
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verkeerde manier gebruiken.
Inzagerecht 
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe 
herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. 
U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij 
ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens 
onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.
Rectificatierecht
 U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe 
herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor 
privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen 
wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.
Recht op beperking van de verwerking 
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe 
herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor 
privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen 
wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer 
worden verwerkt.
Recht op overdraagbaarheid 
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe 
herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze 
contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek 
wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die 
wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle 
waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige 
koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.
Recht van bezwaar en overige rechten 
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 
of in opdracht van EDUARD Leiden. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in 
afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van 
gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft 
bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. 
Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo 
is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.
Cookies van derde partijen
 In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze 
privacyverklaring. Voor het gebruik van deze site worden alleen functionele cookies geplaatst. 
Wijzigingen in het privacybeleid 
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest 
recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens 
met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.
Contactgegevens EDUARD Leiden: 
Hooglandse Kerkgracht 6 
2312HT Leiden Nederland
 info@eduard-leiden.nl, 0630639753 
Contactpersoon voor privacyzaken:
 Claudia de Zeeuw, eigenaar, 0652086734
* ENGLISH*
1. General
The following general terms and conditions apply to all orders placed with EDUARD Leiden, registered with the 
Chamber of Commerce under number 27369375. By placing an order, the customer accepts that he / she is bound 
by the general terms and conditions below. Only persons aged 18 or older, who are not under guardianship, with a 
residential address in the Netherlands (with the exception of the BES islands) can place an order. The fact that 
products or services are offered at any time on eduard-leiden.nl does not guarantee that these products or services 
are available at all times. We reserve the right to withdraw products at any time. We reserve the right to change 
these terms from time to time without prior notice to the customer.
2. Prices and delivery costs
The prices listed on eduard-leiden.nl are inclusive of the legal VAT, but exclusive of the shipping costs. The shipping 
costs are the same for all orders, regardless of the size and weight of your order. The costs for each shipping option 
are clearly stated during the ordering process. Our standard shipping costs are € 7.50 including VAT. Orders over € 
200.00 are shipped free of charge. If the order cannot be delivered in full and is delivered in multiple shipments, no 
additional shipping costs will be charged for the backorders. Prices in-store and online may vary.
3. Orders
Orders can be placed via eduard-leiden.nl, by e-mail at info@eduard-leiden.nl or by telephone. After placing an 
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order, a confirmation will be sent by e-mail. In the unlikely event that the order cannot be delivered, we will let you 
know as soon as possible. If the order has already been paid, we will contact you to arrange the refund.
4. Delivery
We strive to ship orders the same day, if they arrive before 3 p.m., if this is not possible, we will ship the next day. 
Although we strive to deliver within the stated timeframe, delays may arise due to unexpected events. The customer 
will be informed of this immediately by e-mail. In the unlikely event that the delivery does not take place within 30 
days, it may be canceled and the amount paid will be refunded. If you have any questions, you can always contact us 
by e-mail at info@eduard-leiden.nl or by telephone on 06-30639753.
5. Returns
EDUARD Leiden guarantees full compensation or, if desired, replacement of returned items, on the condition that all 
items are returned in the same condition as they were when they were received. This means that the items must not 
be damaged, dirty, washed, altered or worn and that labels or price tags have not been removed. About a return 
shipment, you should always first contact EDUARD Leiden by e-mail at info@eduard-leiden.nl or by telephone on 06-
30639753. The method of reimbursement is agreed with the customer. Shipping costs are not reimbursed by 
EDUARD and are therefore deducted from the refund after return shipment. A return package can be delivered to a 
postal agency in the Netherlands or at the EDUARD store in Leiden. Online purchases may also be exchanged or 
returned in the EDUARD store in Leiden.
Costs of the return shipment by the customer must be paid by the customer and these will not be reimbursed by 
EDUARD Leiden. If an item is delivered incorrectly by EDUARD or arrives damaged at the customer, both the shipping 
costs and the costs of the return package will be reimbursed by EDUARD Leiden, but only if you have first contacted 
us by email at info @ eduard-leiden. nl or by phone at 06-30639753.
6. Colors
EDUARD Leiden does everything that is reasonably possible to display the properties of the products, including the 
composition and colors, as accurately as possible. The color you see depends on the computer system and screen, 
and therefore we cannot guarantee that your computer will display the colors accurately.
7. Warranty
If the purchased goods show defects, EDUARD Leiden will fully comply with the statutory warranty regulations. In the 
event of a complaint as a result of obvious material or manufacturing defects with regard to goods delivered by 
EDUARD Leiden, including transport damage, contact must be made about this by e-mail at info@eduard-leiden.nl or 
by telephone on 06-30639753.
8. Payment method
Articles in the webshop must always be paid for delivery by means of one of the payment methods available in the 
webshop.
9. Liability
These terms and conditions do not limit or exclude the liability of EDUARD Leiden when it comes to matters that we 
cannot limit or exclude by law. Our maximum liability towards the customer for losses or damage that have arisen on 
the basis of the order on eduard-leiden.nl is limited to the total amount of the order.
If a problem between EDUARD Leiden and a customer is not resolved satisfactorily, the customer can contact 
Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken via www.degeschillencommissie.nl. EDUARD Leiden is 
affiliated with the industry organization INRetail and therefore also with the Disputes Committee.
10. Invalidity / Invalidity If any part of these Terms is declared invalid or void by a court or dispute resolution body, 
the remaining terms and conditions will continue in effect.
11. Company information
EDUARD Leiden
Hooglandse Kerkgracht 6, 2312 HT Leiden
Chamber of Commerce number: 27369375
VAT id no: NL002033201B23
Contact details: EDUARD Leiden
Email: info@eduard-leiden.nl
Telephone: 06-30639753, bgg 0652086734
12. Cookie statement
We only use functional cookies on our website. These are necessary for the webshop to function properly. We do not 
use analytical or marketing cookies.Warranty We care about our products and logically do our best to deliver them to 
you in top condition. Nevertheless, it can happen that an order becomes defective during transport or that 
something else happens that allows you to claim under warranty. From a legal point of view, you are obliged to 
report this to us within two months of discovering the defect. If the defect falls within the warranty, we will arrange 
for repair or replacement free of charge.
13. Complaints
It can always happen that something does not go quite as planned. We recommend that you first report complaints 
to us by emailing info@eduard-leiden.nl. From February 15, 2016 it is also possible for consumers in the EU to 
register complaints via the ODR platform of the European Commission. This ODR platform can be found at 
http://ec.europa.eu/odr. If your complaint is not yet being dealt with elsewhere, you are free to file your complaint via 
the European Union platform.
14. Right of withdrawal
You have the right to cancel your order up to 14 days after receipt without giving any reason. After cancellation you 
have another 14 days to return your product. If you return the entire order, you will be credited the full order amount 

5 of 7



excluding any shipping costs. The costs for returning from your home to the webshop are for the account of the 
customer. If you make use of your right of withdrawal, the product will be returned to the entrepreneur with all 
accessories supplied and - if reasonably possible - in its original condition and packaging. To exercise this right, 
please contact us via info@eduard-leiden.nl. We will then refund the order amount due within 14 days after 
registration of your return, provided that the product has already been returned in good order. You do not have to 
use a return form, we will inform you by e-mail or telephone about the reason for the return.
15. Privacy Policy
EDUARD Leiden cares a lot about your privacy. We therefore only process data that we need for (improving) our 
services and we handle the information we have collected about you and your use of our services with care. We 
never make your data available to third parties for commercial purposes.
This privacy policy applies to the use of the website and the services provided by EDUARD Leiden. The starting date 
for the validity of these conditions is 04/03/2021, with the publication of a new version the validity of all previous 
versions is canceled. This privacy policy describes what information about you is collected by us, what this 
information is used for and with whom and under what conditions this information may be shared with third parties. 
We also explain to you how we store your data and how we protect your data against misuse and what rights you 
have with regard to the personal data you provide us with. If you have any questions about our privacy policy, please 
contact our contact person for privacy matters, you will find the contact details at the end of our privacy policy.
Cookie statement
We only use functional cookies on our website. These are necessary for the webshop to work properly. We do not use 
analytical cookies and no marketing cookies.
About data processing
Below you can read how we process your data, where we store it or have it stored, which security techniques we use 
and for whom the data is transparent.
MyWebshop
Our webshop has been developed with software from MyOnlineStore. Personal data that you make available to us for 
the benefit of our services will be shared with this party. MyOnlineStore has access to your data to provide us 
(technical) support, they will never use your data for any other purpose. MyOnlineStore is obliged to take appropriate 
security measures based on the agreement we have concluded with them. MyOnlineStore uses cookies to collect 
technical information regarding your use of the software, no personal data is collected and / or stored.
Hostnet
We use the services of Hostnet for our regular business e-mail traffic. This party has taken appropriate technical and 
organizational measures to prevent misuse, loss and corruption of your and our data as much as possible. Hostnet 
has no access to our mailbox and we treat all our e-mail traffic confidentially.
Mollie
We use the Mollie platform to process (part of) the payments in our webshop. Mollie processes your name, address 
and residence details and your payment details such as your bank account or credit card number. Mollie has taken 
appropriate technical and organizational measures to protect your personal data. Mollie reserves the right to use 
your data to further improve the service and to share (anonymised) data with third parties. All the above mentioned 
safeguards with regard to the protection of your personal data also apply to the parts of Mollie's services for which 
they engage third parties. Mollie does not store your data for longer than permitted by the legal terms.
Webwinkelkeur
We collect reviews via the Webwinkelkeur platform. If you leave a review via Webwinkelkeur, you are obliged to 
provide your name, place of residence and e-mail address. Webwinkelkeur shares this information with us, so that 
we can link the review to your order. Webwinkelkeur also publishes your name and place of residence on its own 
website. In some cases, Webwinkelkeur may contact you to provide an explanation of your review. In the event that 
we invite you to leave a review, we will share your name and e-mail address with Webwinkelkeur. They only use this 
information for the purpose of inviting you to leave a review. Webwinkelkeur has taken appropriate technical and 
organizational measures to protect your personal data. Webwinkelkeur reserves the right to engage third parties for 
the provision of services, for which we have given permission to Webwinkelkeur. All the above mentioned safeguards 
with regard to the protection of your personal data also apply to the parts of the service for which Webwinkelkeur 
engages third parties.
PostNL
If you place an order with us, it is our job to have your package delivered to you. We use the services of PostNL to 
carry out the deliveries. It is therefore necessary that we share your name, address and residence details with 
PostNL. PostNL uses this information only for the purpose of executing the agreement. In the event that PostNL 
engages subcontractors, PostNL will also make your data available to these parties.
General purpose of the processing
We only use your data for the benefit of our services. This means that the purpose of the processing is always 
directly related to the order you provide. We do not use your data for (targeted) marketing. If you share information 
with us and we use this information to contact you at a later time - other than at your request - we will ask you 
explicitly for this. Your data will not be shared with third parties, other than to meet accounting and other 
administrative obligations. These third parties are all bound by confidentiality on the basis of the agreement between 
them and us or an oath or legal obligation.
Automatically collected data
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Data that is automatically collected by our website is processed with the aim of further improving our services. This 
information (for example your IP address, web browser and operating system) is not personal data.
Participation in tax and criminal investigations
In some cases, EDUARD Leiden can be held on the basis of a legal obligation to share your data in connection with 
government tax or criminal investigations. In such a case, we are forced to share your data, but we will oppose this 
within the possibilities that the law offers us.
Retention periods
We keep your data as long as you are our client. This means that we keep your customer profile until you indicate 
that you no longer wish to use our services. If you indicate this to us, we will also regard this as a request to forget. 
On the basis of applicable administrative obligations, we must keep invoices with your (personal) data, so we will 
keep this data for as long as the applicable term runs. However, employees no longer have access to your client 
profile and documents that we have produced as a result of your assignment.
Your rights
On the basis of the applicable Dutch and European legislation, you as a data subject have certain rights with regard 
to the personal data processed by or on behalf of us. We explain below which rights these are and how you can 
invoke these rights. In principle, in order to prevent misuse, we will only send copies and copies of your data to your 
already known e-mail address. In the event that you wish to receive the data at a different e-mail address or, for 
example, by post, we will ask you to identify yourself. We keep records of completed requests, in the case of a 
request to be forgotten, we administer anonymous data. You will receive all statements and copies of data in the 
machine-readable data format that we use within our systems. You have the right to file a complaint with the Dutch 
Data Protection Authority at any time if you suspect that we are using your personal data in the wrong way.
Right of inspection
You always have the right to inspect the data that we process or have processed that relate to your person or that 
can be traced back to you. You can submit a request to that effect to our contact person for privacy matters. You will 
receive a response to your request within 30 days. If your request is granted, we will send you a copy of all data to 
the e-mail address known to us with an overview of the processors who have this data in their possession, stating the 
category under which we have stored this data.
Right of rectification
You always have the right to have the data that we process or have processed that relates to your person or that can 
be traced back to you. You can submit a request to that effect to our contact person for privacy matters. You will 
receive a response to your request within 30 days. If your request is granted, we will send you a confirmation that 
the details have been adjusted to the e-mail address known to us.
Right to restriction of processing
You always have the right to limit the data that we process or have related to your person or that can be traced back 
to you. You can submit a request to that effect to our contact person for privacy matters. You will receive a response 
to your request within 30 days. If your request is granted, we will send you a confirmation to the e-mail address 
known to us that the data will no longer be processed until you cancel the restriction.
Right to portability
You always have the right to have the data that we process or have processed that relate to your person or that can 
be traced back to you by another party. You can submit a request to that effect to our contact person for privacy 
matters. You will receive a response to your request within 30 days. If your request is granted, we will send you 
copies or copies of all data about you that we have processed or that have been processed on our behalf by other 
processors or third parties to the e-mail address known to us. In all likelihood, we will no longer be able to continue 
the service in such a case, because the secure linking of data files can then no longer be guaranteed.
Right of objection and other rights
In some cases you have the right to object to the processing of your personal data by or on behalf of EDUARD 
Leiden. If you object, we will immediately stop the data processing pending the settlement of your objection. If your 
objection is well-founded, we will make copies and / or copies of data that we process or have processed available to 
you and then permanently discontinue the processing. You also have the right not to be subject to automated 
individual decision-making or profiling. We do not process your data in such a way that this right applies. If you are of 
the opinion that this is the case, please contact our contact person for privacy matters.
Cookies from third parties
In the event that software solutions from third parties use cookies, this is stated in this privacy statement. Only 
functional cookies are placed for the use of this site.
Changes to the privacy policy
We reserve the right to change our privacy policy at any time. However, you will always find the most recent version 
on this page. If the new privacy policy has consequences for the way in which we process already collected data 
relating to you, we will notify you by e-mail.
Contact details EDUARD Leiden:
Hooglandse Kerkgracht 6
2312HT Leiden The Netherlands
info@eduard-leiden.nl, 0630639753
Contact person for privacy matters:
Claudia de Zeeuw, owner, 0652086734
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