
Hieronder kunt u de algemene voorwaarden lezen. Niet alleen de overheid creëert regels om de veiligheid van uw 
aankoop te waarborgen. Ook wij als webshop stellen u graag op de hoogte van onze voorwaarden. Door het akkoord 
gaan met de Algemene Voorwaarden van Djaé’s, is er een overeenkomst tussen ons en u als klant tot stand 
gekomen. Maar voordat u akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden, verzoeken wij u vriendelijk de 
voorwaarden aandachtig door te nemen en kennis te nemen van onze werkwijze. Indien u vragen heeft over onze 
voorwaarden, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen via djaes.info@gmail.com. 

Artikel 1 - Webshop 
1.1. De webshop is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en draagt haar wettelijke bijdrage af aan de 
Belastingdienst. Op onze website kunt u ons KvK nummer en BTW nummer vinden. Tevens vindt u daar ook onze 
contactgegevens. 
1.2. Wij verstrekken uw persoonsgegevens nooit aan derden. 
1.3. Sinds 5 juni 2012 is onze webshop verplicht om vooraf toestemming aan u te vragen betreffende cookies. U 
leest hier meer over in onze Cookie Policy. 
1.4. Wij zijn verplicht om bij mogelijke verdenking van misbruik of fraude, aangifte te doen bij de politie. 
1.5. De webshop heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten, om zich in te dekken tegen eventueel 
onterechte aansprakelijkheid die er wordt geclaimd door een klant. 
1.6. Wij streven ernaar om u te allen tijde van een uitstekende service te voorzien. Wanneer u twijfels heeft over de 
aankoop van een product, staan onze medewerkers u graag te woord. 

Artikel 2 - Identiteit 
Djaé’s. Markt 80, 1354AX Almere. Geopend tijdens kantooruren op werkdagen. Djaes.info@gmail.com KvK-nummer: 
65314107 BTW-nummer: 125683431B01
Artikel 3 - De overeenkomst 
3.1. De overeenkomst tussen de webshop en klant is definitief wanneer de klant heeft aangegeven akkoord te zijn 
gegaan met de algemene voorwaarden en de klant een betaling heeft voldaan via iDEAL of Paypal of vooraf 
overboeking. Nadat de bedenktermijn van 14 dagen is verstreken en de betaling is ontvangen door de webwinkel, is 
de klant eigenaar geworden van het betreffende product. 
3.2. De overeenkomst is elektronisch tot stand gekomen, door middel van het invullen van de benodigde velden en 
het akkoord gaan met de algemene voorwaarden. 
3.3. U bent als klant verplicht uw betalingsverplichting aan de webshop na te komen. Indien u niet binnen de 
gestelde termijn betaalt, ontvangt u van ons een herinnering. Heeft u na 14 dagen nog steeds niet betaald, dan 
worden er kosten in rekening gebracht. Mocht u na verschillende aanmaningen de verschuldigde vordering nog 
steeds niet voldaan hebben, dan zullen wij de incasso uit handen geven aan een incassobureau. 
3.4. Nadat u tot aankoop bent over gegaan, ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging per email van uw 
aankoop. Daarin staat het product dat u hebt gekocht en wat het kost.
3.5. Wij zijn aan u verplicht het product of artikel binnen 30 dagen aan u te leveren. Mocht door onvoorziene 
omstandigheden het artikel niet binnen deze periode leverbaar zijn, dan zullen wij u daarvan schriftelijk op de hoogte 
brengen. Na het verstrijken van deze 30 dagen krijgt u van ons het eventueel al betaalde aankoopbedrag terug. 
Heeft u echter van tevoren aangegeven dat een vervangend artikel ook een optie is, dan zullen wij u een 
vervangend product of artikel leveren, dat zoveel mogelijk aan uw wensen voldoet. Uiteraard kunt u aangeven dat u 
dat niet wilt. 
3.6. De levering van producten in het buitenland kan langer duren dan een levering in Nederland. De kosten die voor 
een verzending naar een adres in het buitenland in rekening worden gebracht, zijn voor u zichtbaar wanneer u tot de 
aankoop van het product overgaat. 

Artikel 4 - Het aanbod 
4.1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk 
in het aanbod vermeld.
4.2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. 
4.3. 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 kennelijke fouten in het aanbod binden de 
ondernemer niet. 4.4. Alle afbeeldingen, specificaties, gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen 
aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 
4.5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer 
kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. 
4.6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, 
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die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 
Dit betreft in het bijzonder: 
- de prijs inclusief belastingen; 
- de eventuele kosten van verzending; 
- 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 en uitvoering van de overeenkomst; 
- de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert; 
- 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 reguliere basistarief voor het gebruikte 
communicatiemiddel;
- of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te 
raadplegen is; 
- de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de 
overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen; 
- de eventuele andere 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 duurtransactie.

Artikel 5 - Herroepingsrecht 
5.1. Bij aankoop van een product heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen 
te ontbinden gedurende 14 dagen (niet geldig op de sale en/of gepersonaliseerde items). Deze bedenktermijn gaat 
in op de dag na ontvangst van het product door de consument. 
5.2. Tijdens de bedenktijd zal de consument het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat 
nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik 
maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en 
verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke 
instructies. 
5.3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, 
na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te 
doen middels een e-mail naar djaes.info@gmail.com. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen 
maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te 
bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. 
5.4. Indien de klant na afloop van de in lid 5.2 en 5.3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te 
willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop 
een feit. 
5.5. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te 
ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. 
5.6. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij 
het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
5.7 Je ontvangt een terugbetaling van het aankoopbedrag (exclusief verzendkosten) . 
Als je een of meerdere items van jouw oorspronkelijke bestelling boven de €100 (met gratis verzending) terugstuurt 
en de totale waarde van de resterende items is minder dan € 100, zullen we de verzendkosten in rekening brengen. 
Wij doen dit door het betaalde bedrag van het/de item(s) dat/die je hebt teruggestuurd te verminderen met de 
verzendkosten in jouw land.

Artikel 6 - Kosten in geval van herroeping 
6.1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending 
voor zijn rekening. 
6.2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 
binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is 
door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 7 - Uitsluiting herroepingsrecht
7.1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 
5.2 en 5.3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, 
althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 
7.2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 
a. die door de ondernemer 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 ondernemer geen invloed 
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heeft; 
e. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. 
7.3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten waarvan de levering met uitdrukkelijke 
instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.

Artikel 8 - De prijs 
8.1. De prijzen die op de webshop staan vermeld, zijn altijd inclusief BTW (21%). De kosten die betaald moeten 
worden voor het verzenden van het product, worden zichtbaar wanneer u het product heeft toegevoegd aan uw 
winkelwagen. 
8.2. Wanneer u ons machtigt om automatisch een bedrag van uw rekeningnummer af te schrijven, bent u verplicht 
ons een juist rekeningnummer door te geven. Misbruik of fraude wordt bestraft en gemeld bij de instanties die 
daarvan op de hoogte moeten zijn. Daarnaast wordt er aangifte gedaan bij de politie. 
8.3. De prijs die bij het product op de website wordt vermeld, kan niet wijzigen tijdens uw aankoop. U betaalt het 
bedrag dat zichtbaar is bij het product en wat tevens aan u bevestigd wordt, indien u elektronisch akkoord gaat met 
de aankoop. Daarin wordt de aankoopprijs opnieuw vermeld. 
8.4. Wanneer u een product koopt tijdens een periode waarin geen actie geldt, komt u achteraf ook niet in 
aanmerking voor korting. 

Artikel 9 - Levering en uitvoering 
9.1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de 
uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 
9.2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. 9.3. Met 
inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf 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.
9.4. 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. 
9.5. 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. 
9.6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een 
vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden 
gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden 
uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer. 
9.7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de consument tot het moment van 
bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte 
vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10 - Betaling 
10.1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden 
voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 3 lid 1. In geval van een 
overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de 
overeenkomst heeft ontvangen. 
10.2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de 
ondernemer te melden. 
10.3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht 
om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 11 - Klachten en garantie 
11.1. Klachten over de levering dienen in eerste instantie via de mail aan ons gemeld te worden. Onze medewerkers 
staan u graag te woord. Wij zullen dan met de desbetreffende bezorger contact opnemen betreffende de levering 
van het product. 
11.2. Klachten over het product zelf, dienen schriftelijk aan ons gemeld te worden. Beschrijf uw klacht zo specifiek 
mogelijk. Deze zullen door ons persoonlijk beantwoord worden. Indien het binnen onze mogelijkheden ligt zullen wij 
het probleem zelf voor u oplossen. 
11.3. Klachten worden doorgaans binnen 14 dagen door ons afgehandeld. De afhandeling van een klacht gebeurt 
altijd schriftelijk. Wij willen u te allen tijde van een uitstekende service voorzien. 
11.4. Op elk product dat wij aan u leveren, is een garantie van toepassing. Op de meeste producten is een garantie 
van 6 maanden van toepassing (bij veelvoudig gebruik). Indien u bij één van onze artikelen een gebrek of defect 
ontdekt, verzoeken wij u binnen 48 uur na levering hier melding van te doen bij ons. 
11.5. Wanneer het product binnen de garantieperiode kapot gaat, zullen wij het volledige aankoopbedrag aan u 
vergoeden. Dat geldt echter niet wanneer er sprake is van opzet of bewuste beschadiging. Zonder een aankoopbon 
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kan er niet terugbetaald worden. 

Indien u akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden, verzoeken wij u vriendelijk het vakje aan te vinken. Zonder 
het vakje aan te vinken, kan er geen overeenkomst tot stand komen. Uiteraard hopen wij van harte dat u veel plezier 
beleefd met uw aankoop! Indien u nog vragen heeft, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.
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