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Artikel 1 – Definities 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn 

handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit; 
3. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de 

overeenkomst op afstand; 
4. Ondernemer: Heart Decorations als de (rechts)persoon die producten en/of diensten aan 

consumenten aanbiedt; 
5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Heart Decorations 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; 

6. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese 
modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de 
consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft; 

7. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een 
overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn 
samengekomen. 

 
Artikel 2 – Identiteit van de Ondernemer 
Heart Decorations 
Ootmarsumsestraat 486, 7603 NN, Almelo 
E-mailadres: verkoop@heartdecorations.nl 
KvK-nummer: 62421387 
Btw-identificatienummer: NL198835279B01 
 
Artikel 3 – Toepasselijkheid 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Heart Decorations en op elke 

tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Heart Decorations en consument. 

http://www.heartdecorations.nl/


  
 

Algemene Voorwaarden Heart Decorations - November 2015 2 

 

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 
Heart Decorations voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze 
de algemene voorwaarden bij Heart Decorations 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 nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en 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 
Heart Decorations niet. 

3. Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; alsmede gegevens betreffende o.a. gewichten, 
afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de website van Heart Decorations of 
elders gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot 
schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 

4. 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 – Aanbiedingen 
1. Aanbiedingen op de website van Heart Decorations zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding 

is vermeld.  
2. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door u, behoudt Heart Decorations zich het recht 

voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te 
herroepen of daarvan af te wijken.  

3. Mondelinge toezeggingen verbinden Heart Decorations slechts nadat deze uitdrukkelijk en 
schriftelijk zijn bevestigd.  

4. Aanbiedingen van Heart Decorations gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. 
5. Heart Decorations kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien u had behoren te 

begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of 
verschrijving bevatte. 

6. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk 
overeengekomen. 
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Artikel 6 – De overeenkomst 
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, 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 Heart 
Decorations langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de 
ontvangst van deze aanvaarding niet door Heart Decorations is bevestigd, kan de consument de 
overeenkomst ontbinden. 

3. Heart Decorations behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of 
opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de 
verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.  

4. Heart Decorations kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan 
zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn 
voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Heart Decorations 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. 

5. Heart Decorations zal uiterlijk bij levering van het product 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. contactgegevens van Heart Decorations 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; 

c. de informatie over eventuele garanties en bestaande service na aankoop; 
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product; voor zover van toepassing de 

kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst 
op afstand; 

e. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het Modelformulier voor herroeping. 
 

Artikel 7 – Zichttermijn en herroepingsrecht 
1. De consument heeft het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 

kalenderdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat 
de bestelde zaken zijn afgeleverd. De consument is gehouden, alvorens over te gaan tot 
terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 kalenderdagen na ontvangst schriftelijk melding 
te maken bij Heart Decorations. Indien de consument binnen de bedenktijd van 14 dagen na 
ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een 
feit. 

2. Gedurende de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. 
De consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is 
om de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen. Indien de 
consument van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal de consument het product binnen 14 
dagen na ontvangst aan Heart Decorations retourneren, conform de door Heart Decorations 
verstrekte redelijke en duidelijke instructies.  

3. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld 
door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in 
de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat 
verkerend. Indien de zaken zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan 
behoudt Heart Decorations zicht het recht om de waardevermindering bij de consument in 
rekening te brengen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Heart 
Decorations binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending danwel 14 dagen na 
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bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de 
retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele 
aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel berekende verzend- en/of 
betaalkosten aan de consument worden terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de 
ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken 
terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de 
goedkoopste standaardlevering worden nimmer gerestitueerd. Het terugzenden van de geleverde 
zaken komt geheel voor rekening en risico van de consument. 

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de 
consument. 

5. Het herroepingrecht geldt niet voor goederen die die niet geprefabriceerd zijn en die worden 
vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, bijvoorbeeld 
maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben. 

 
Artikel 8 – De prijs 
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden 

producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen 
in btw-tarieven. 

2. Prijsverhogingen gedurende de looptijd van een aanbieding zijn toegestaan mits:  
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of 
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag 
waarop de prijsverhoging ingaat. 

3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en 
zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 

4. De in het aanbod van producten en/of diensten genoemde prijzen zijn in euro’s en inclusief btw. 
 
Artikel 9 – Levering en uitvoering 
1. Heart Decorations 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 Heart Decorations kenbaar heeft 
gemaakt. 

3. Heart Decorations zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed en binnen de 
overeengekomen leveringstermijn uitvoeren. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien 
een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument 
hiervan bericht. Heart Decorations is niet aansprakelijk indien de opdracht niet kan worden 
uitgevoerd als gevolg van overmacht, waaronder maar niet uitsluitend vertraging of wanprestatie 
van onze toeleveranciers, storingen in elektriciteit, wateroverlast en overheidsmaatregelen. 

4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Heart Decorations tot het 
moment van verzending aan de consument, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

 
Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud 
1. De eigendom van alle door Heart Decorations aan de consument verkochte en geleverde zaken 

en/of materialen ter uitvoering van diensten blijft bij Heart Decorations zolang de consument de 
vorderingen van Heart Decorations uit hoofde van de overeenkomst niet heeft voldaan en zolang 
de consument de vorderingen van Heart Decorations wegens tekortschieten in de nakoming van 
zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van 
boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.  
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Artikel 11 – Betaling 
2. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de 

door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van 
de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van 
de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze 
termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. 

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens 
onverwijld aan Heart Decorations te melden. 

4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door 
Heart Decorations is gewezen op de te late betaling en Heart Decorations de consument een 
termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het 
uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de 
wettelijke rente verschuldigd en is Heart Decorations gerechtigd de door hem gemaakte 
buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 
15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over 
de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Heart Decorations kan ten voordele van de 
consument afwijken van genoemde bedragen en percentages. 

 
Artikel 12 – Aansprakelijkheid 
1. Heart Decorations is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan zaken of personen door onjuist 

gebruik van de producten. Lees voor het gebruik eventuele aanwijzingen op de verpakking en/of 
raadpleeg onze website of contactpersoon.   
 

Artikel 13 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
1. Op overeenkomsten tussen Heart Decorations en de koper waarop deze algemene voorwaarden 

betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
2. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Heart Decorations en koper, welke 

niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, is de rechter van het arrondissement Overijssel 
uitsluitend bevoegd, tenzij Heart Decorations er de voorkeur aan geeft het geschil aan de 
bevoegde rechter van de woonplaats van koper te onderwerpen. 

 
*****  
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Bijlage I: Modelformulier voor herroeping 
 
 
Modelformulier voor herroeping 
 
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen) 
 
Aan:   Heart Decorations 

Ootmarsumsestraat 486, 7603 NN, Almelo 
KvK-nummer: 62421387 

 
- Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende 

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]* 

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*, 

herroept/herroepen* 

 

- Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten] 
 

- [Naam consumenten(en)] 
 

- [Adres consument(en)] 
 

- [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) 
 

 
* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is. 
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