
IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMING
Pepper Socks is de merknaam van Centipedemind BV, Stationsstraat 21, 9240 Zele met btw-nummer 
BE0818499361. Deze partij wordt hierna ‘de ondernemer’ genoemd.
TOEPASSELIJKHEID
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen 
overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument (zijnde de aankoper). De algemene 
voorwaarden staan steeds vrij toegankelijk beschikbaar op de desbetreffende websites en dienen geraadpleegd te 
worden voor het overgaan tot aankoop. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig 
moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor 
het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een 
bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd. Situaties die niet in deze algemene 
voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. 
Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd 
te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
HET AANBOD
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het 
aanbod vermeld. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. 
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. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Alle afbeeldingen, 
specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of 
ontbinding van de overeenkomst. 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.
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 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; 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 beschikbare maten, kleuren, soort materialen.
DE OVEREENKOMST
De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het 
voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 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 door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de 
overeenkomst ontbinden. 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 web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende 
veiligheidsmaatregelen in acht nemen. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of 
de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals 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. 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 bezoekadres 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; Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende 
voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
HERROEPINGSRECHT
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te 
ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de 
consument. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Omwille 
van hygiënische redenen mag de verpakking niet losgemaakt zijn door de klant. Indien hij van zijn herroepingsrecht 
gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de 
ondernemer retourneren, conform de verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
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 het modelformulier. 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 
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de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. Indien de 
klant na afloop van de 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.
KOSTEN INGEVAL VAN HERROEPING
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor 
zijn rekening. 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 
terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. 
Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument 
nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode. Bij beschadiging van het product door 
onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering 
van het product.
UITSLUITING HERROEPINGSRECHT
Elk aangeboden product – ingeval van sokken – heeft een verzegelde verpakking. De verpakking mag niet zijn 
losgemaakt om van het herroepingsrecht gebruik te kunnen maken en dit uit hygiënische overwegingen.
PRIJZEN
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. Alle prijzen zijn onder voorbehoud 
van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – 
en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
GEBREKEN
Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 weken na levering aan de ondernemer 
schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in 
nieuwstaat verkerend.
LEVERING EN UITVOERING
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. Als plaats 
van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. Alle levertermijnen zijn 
indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. De ondernemer is niet 
verantwoordelijk voor vertragingen die ontstaan door derden als de ondernemer kan bewijzen alles te hebben 
gedaan wat in zijn macht ligt om de afgesproken levertermijn te respecteren. Overschrijding van een termijn geeft 
de consument geen recht op schadevergoeding. 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. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten 
berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de 
ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
BETALING
Betaling gebeurt via de manier die de consument zelf heeft gekozen bij het plaatsen van de bestelling. De 
consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer 
te melden. 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. Bij de bestelling 
kan gevraagd worden een voorschot van 1/2 van het bedrag te betalen, eenzelfde voorschot na ontvangst van de 
goederen. De factuur is betaalbaar contant ter woonplaats van de ondernemer op de overeengekomen vervaldag. 
De wissels, cheques, mandaten of kwitanties brengen noch vernieuwing, noch afwijking mede. Vanaf de vervaldag 
brengt elke niet-betaalde factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente op, gelijk aan de wettelijke 
rentevoet verhoogd met 2%. Wanneer de factuur in hoofdsom en rente niet betaald worden binnen de 8 dagen na 
verzending van een aangetekende aanmaningsbrief, wordt de schuld verhoogd met een bijkomende 
schadevergoeding, coventioneel vastgesteld op 10% van het op de vervaldag verschuldigde bedrag met een 
minimum van 50 euro. Dit bedrag dekt enkel de eigen administratiekosten van de ondernemer. Indien de leverancier 
kan aantonen dat de werkelijke kosten hoger liggen, zal het werkelijke bedrag verschuldigd zijn. Indien, op verzoek 
van de ondernemer, een aanmaning verstuurd wordt door een gerechtsdeurwaarder zijn de kosten daarvan 
eveneens conventioneel ten laste van de opdrachtgever-klant, overeenkomstig het tarief door de Koning bepaald en 
door de gerechtsdeurwaarder aan de ondernemer aangerekend. De partijen zijn het eens dat deze kosten geen 
dubbel gebruik uitmaken met het hoger vermelde schadebeding. Bovendien heeft de ondernemer dan het recht 
onmiddellijke betaling te vragen van alle andere nog niet vervallen facturen en van alle bedragen, waarvoor de 
leverancier uitstel van betaling toegestaan heeft aan de opdrachtgever. De leverancier heeft dan bovendien het 
recht de uitvoering van lopende contracten te schorsen tot de opdrachtgever de in dit artikel omschreven 
voorschotten betaald heeft. De opdrachtgever wordt pas eigenaar van de verkochte goederen nadat de 
verschuldigde sommen volledig betaald zijn. De risico’s die de goederen kunnen lopen vallen evenwel ten laste van 
de opdrachtgever zodra zij te zijner beschikking worden gesteld.
KLACHTEN
De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht 
overeenkomstig deze klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen 
volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft 
geconstateerd. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de 
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datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de 
ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer 
de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de 
ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
GESCHILLEN
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking 
hebben, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland. 
Bij eventuele geschillen is enkel de rechtbank van Dendermonde ( 9200) bevoegd.
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