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Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten
verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten
door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die
derde en de ondernemer;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn
handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
3. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of
diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt
gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten,
digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of
mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Bas Koning, Danny van den Burg en Marius Pronk // DMB Dienstverlening.
Dorsvlegel 49, 1648 HV; De Goorn

Telefoonnummer: Telefonisch niet bereikbaar, alleen via e-mail
E-mailadres: info@kerstboombestellen.online
KvK-nummer: 68588674
Btw-identificatienummer: NL857509147B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot
stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de
ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de
algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo
spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid
en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden
langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat
deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand
wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg
kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op
andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige
toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op
de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit
nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten,
digitale inhoud 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, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het
aanbod binden de ondernemer niet.
3. 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.
Artikel 5 - De prijs
1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
2. Indien er verzendkosten worden gerekend zal dit duidelijk en tijdig, voor het sluiten van de
overeenkomst, vermeld worden. Deze kosten zullen in het bestelproces apart worden
weergegeven. Indien er geen verzendkosten worden gerekend of indien deze in de prijs zijn
verwerkt, zal dit ook vermeld worden op de wijze zoals in dit artikel bedoeld.
3. De ondernemer kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van
beeldschermkwaliteit. Echte kerstbomen zijn natuurproducten. De afbeeldingen op de website van
deze kerstbomen zijn slechts indicatief. Uiteraard staat de ondernemer te allen tijde in voor de
kwaliteit van de geleverde kerstbomen.
Artikel 6 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het
aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. 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.
3. 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 webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer
daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door de
consument onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft de ondernemer het recht om prijzen hierover aan
te passen.

Artikel 7- Levering en nakoming overeenkomst
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.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft
gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal
de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen
uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. 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 en recht op
eventuele schadevergoeding.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft
onverwijld terugbetalen.
5. 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.
6. De ondernemer is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die
voortvloeien uit de overeenkomst.
Artikel 8- Eigendomsvoorbehoud
1. De ondernemer behoudt zich, ten opzichte van de consument het eigendom van de geleverde
goederen voor. Totdat de volledige betaling bij de ondernemer binnen is, blijven de goederen
eigendom van de ondernemer.
Artikel 9 – Herroepingsrecht
1. De producten worden uitgesloten van herroepingsrecht omdat de natuurlijke kerstbomen snel
bederven en/of een beperkte houdbaarheid hebben.
Artikel 10 - Garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de
in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid
en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen
en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat
het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte garantie beperkt
nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst
tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de
nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3. Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient consument binnen 7
dagen na levering van het product de ondernemer daarvan in kennis te stellen.
4. Indien de ondernemer de klacht gegrond acht, worden na overleg met consument de relevante
producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door consument
betaalde prijs over het product.
Artikel 11 - Betaling
1. consument dient betalingen aan de ondernemer volgens de op de website aangegeven
betaalmethoden te voldoen. De ondernemer is vrij in de keuze van het aanbieden van
betaalmethoden en deze kunnen van tijd tot tijd wijzigen. Algemene informatie over de
betaalmethoden wordt door de ondernemer duidelijk en tijdig, voor het sluiten van de overeenkomst
aan consument ter beschikking gesteld.
2. Contante betaling vindt uitsluitend plaats bij levering in West-Friesland.
3. Kerstbomen bij contante betaling worden geleverd indien gelden aanwezig zijn.

Artikel 12 - Klachtenregeling
1. Indien consument een klacht heeft over een product en/of dienstverlening kan hij bij de ondernemer
telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens in artikel 2.
2. De ondernemer geeft consument zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf werkdagen
dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een
inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal de ondernemer binnen vijf werkdagen de
ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht
een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van consument.
Artikel 13 – Aansprakelijkheid
1. Het bestelproces op de website bevat voldoende controlemogelijkheden. Indien consument
desondanks invulfouten maakt aanvaardt de ondernemer geen enkele aansprakelijkheid.
2. De totale aansprakelijkheid van de ondernemer jegens consument wegens toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het
bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).
3. Aansprakelijkheid van ondernemer jegens consument, voor indirecte schade, daaronder in ieder
geval, maar uitdrukkelijk niet uitsluitend, begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
4. Buiten de in lid 1 en 2 van dit artikel genoemde gevallen rust op de ondernemer jegens consument,
geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot
schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in lid 1 en 2 van dit artikel genoemde beperkingen
komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van
de ondernemer
5. De aansprakelijkheid van de ondernemer jegens consument, wegens toerekenbare tekortkoming in
de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien consument de ondernemer onverwijld
en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de
tekortkoming, en de ondernemer ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort
blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de
tekortkoming te bevatten, zodat de ondernemer in staat is adequaat te reageren.
6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de consument de
schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij
de ondernemer meldt.
7. In geval van overmacht waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het
internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie,
oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering,
brand, overstroming, extreme weersomstandigheden, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval
dat de ondernemer door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in
staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van de ondernemer
kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de
overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtssituatie langer dan 90 dagen heeft
geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
Artikel 14 - Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden
betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten
nadelen van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige
wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een
duurzame gegevensdrager.

