Algemene voorwaarden - v3
Dani's Creaties

08-03-2018

Ondernemingsgegevens
Daniëlle Eveleens
Handelsbenaming: Dani’s Creaties
Hoogeveen - Nederland
info@daniscreaties.nl
Artikel 1: Algemene bepalingen
De e-commerce website van Dani’s Creaties biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel
online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt
door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van
Dani’s Creaties moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de
toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van
de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Dani’s
Creaties aanvaard zijn.
Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen
taksen of belastingen.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn
decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden
samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-todate is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Dani’s Creaties niet. Dani’s Creaties is wat de
juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Dani’s
Creaties is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Kleuren op foto’s kunnen afwijken van de kleuren in werkelijkheid, onder ander kunnen deze beïnvloed worden door
de instellingen het beeldscherm van de klant.
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze,
verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met Dani’s Creaties.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Dani’s
Creaties. Dani’s Creaties kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het
aanbod vermeld.
Artikel 4: Online aankopen
Om artikelen te bestellen, ga naar het gewenst artikel en klik op de knop “toevoegen aan winkelmandje’’.
Om de bestelling af te ronden, ga naar de winkelwagen waar u hoeveelheden eventueel nog kunt aanpassen. Klik
vervolgens op ‘Afrekenen’
Vul je gegevens in. Velden met een * zijn verplicht. Kies je betaalwijze, ofwel:
via overschrijving op rekeningnummer IBAN: NL47 RBRB 0954 9641 87 , BIC: RBRBNL21
via Ideal
via paypal
Dani’s Creaties is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met
betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.
Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst
Zodra de betaling van de klant door Dani’s Creaties wordt ontvangen, worden de goederen -in principe binnen de
48u- verzonden.
Betalingen via Ideal of paypal worden meteen ontvangen.
Bij betaling via overschrijving kan het enkele dagen duren vooraleer het geld op de rekening van Dani’s Creaties
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staat. Indien de klant opteert om via overschrijving te betalen, dan moet dit binnen de 7 kalenderdagen gebeuren,
zoniet wordt de bestelling geannuleerd en kunnen de gereserveerde goederen doorverkocht worden.
Haakpatronen besteld via deze webwinkel worden wereldwijd geleverd. Haakpakketten worden enkel geleverd in
Nederland en België.
De goederen worden verstuurd met DHL of een alternatieve pakjesdienst.
De verzendtarieven zijn afhankelijk van het gewicht, het volume en de bestemming van de pakjes.
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering,
moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Dani’s Creaties.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij,
die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij
levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en
deze keuze niet door Dani’s Creaties was geboden.
Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van
Dani’s Creaties.
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Dani’s Creaties te wijzen, bv. aan
eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.
Artikel 7: Herroepingsrecht
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online
aankopen bij Dani’s Creaties.
De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst
te herroepen. Met uitzondering op de koop van haakpatronen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen
derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.;
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Dani’s Creaties (info@daniscreaties.nl) via een
ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de
overeenkomst te herroepen.
Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het
herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn
beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Dani’s Creaties heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen
aan Dani’s Creaties. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is
verstreken.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.
Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Dani’s Creaties zich
het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van
de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de
aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en
factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Dani’s Creaties alle tot op dat moment van de Klant ontvangen
betalingen, exclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen
nadat Dani’s Creaties op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij
verkoopovereenkomsten kan Dani’s Creaties wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft
teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk
tijdstip eerst valt
Dani’s Creaties betaalt de Klant terug op diens bankrekening tenzij anders wordt overeen gekomen.
De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:
dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst
de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke

2 of 3

persoon bestemd zijn;
de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, zoals haakpatronen op digitale drager
zoals PDF-bestand.
Artikel 8: Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is
een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat
geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te
identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt
wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u
doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde
grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Artikel 9: Aantasting geldigheid – niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze
de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door Dani’s Creaties om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af
te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling
en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.
Artikel 10: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de
algemene verkoopsvoorwaarden van Dani’s Creaties. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige
Voorwaarden.
Artikel 11: Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.
Artikel 12: Veiligheid
Wij adviseren geen veiligheidsoogjes- en/of neusjes, knoopjes en andere kleine materialen te gebruiken bij knuffels
of ander speelgoed voor kinderen onder de 3 jaar. Indien ons advies niet in acht wordt genomen, zijn wij niet
aansprakelijk voor eventuele gevolgen.
Gebruik van onze artikelen zijn geheel op eigen risico.
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