Algemene Voorwaarden BookLove Specialty Shop
Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Klant: iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die
met BookLove Specialty Shop in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te
staan.
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of
diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Klant of ondernemer in staat stelt om informatie
die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en
ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Klant om binnen de bedenktijd af te zien van de
overeenkomst op afstand;
7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt
die een Klant kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan
Klanten aanbiedt: BookLove Specialty Shop;
9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer
georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het
sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken
voor communicatie op afstand;
10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van
een overeenkomst, zonder dat Klant en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn
samengekomen.
11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
1. BookLove Specialty Shop
Onderdeel van Grafisch Ontwerpbureau Creatief Brein
2. Rosenburglaan 29, 4385 JE Vlissingen, Nederland
BookLove Specialty Shop heeft geen bezoekadres.
3. E-mail: mail@bookloveshop.nl
KvK-nummer: 64850617
Btw-identificatienummer: NL212049069B01
4. Gelieve alle correspondentie te zenden naar mail@bookloveshop.nl
Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van BookLove Specialty Shop en
op alle met BookLove Specialty Shop tot stand gekomen overeenkomst op afstand en
bestellingen tussen ondernemer en Klant.
2. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit
uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze
Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

3. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Klant de
toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.
4. BookLove Specialty Shop behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden van tijd
tot tijd te wijzigen of aan te vullen zonder voorafgaande notificatie.
5. BookLove Specialty Shop is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij
de uitvoering van een overeenkomst met de Klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval
eveneens onverkort van toepassing.
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 is vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. BookLove Specialty Shop is gerechtigd
het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3. BookLove Specialty Shop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.
4. 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 Klant mogelijk te maken. Als BookLove Specialty Shop 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.
5. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding
zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
6. 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.
7. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en
verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment
van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde
voorwaarden.
2. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer
onverwijld langs elektronische weg (e-mail) de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de Klant de
overeenkomst ontbinden.
3. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende
beschikbaarheid van de betreffende producten.
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Bij levering van producten:

1.

Bij de aankoop van producten heeft de Klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave
van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na
ontvangst van het product door de Klant of een vooraf door de Klant aangewezen en aan de
ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2.

Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal
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.

3.

Wanneer de Klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 7
dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar
maken dient de Klant te doen middels het contactformulier op de website of een e-mail aan
BookLove Specialty Shop. Nadat de Klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van
zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 7 dagen retour te sturen. De Klant dient
te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een
bewijs van verzending.

4.

Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 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.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
1. Indien de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van
terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de Klant 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 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
1. BookLove Specialty Shop kan het herroepingsrecht van de Klant uitsluiten voor producten zoals
omschreven in lid 2 en 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.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant;
b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d) die snel kunnen bederven of verouderen;
e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de
ondernemer geen invloed heeft;
Artikel 9 - De prijs
1. Alle door BookLove Specialty Shop vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, inclusief
omzetbelasting en exclusief verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk
overeengekomen.

2. 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.
3. De hoogte van de verzendkosten staat op de website vermeld. Ten aanzien van bepaalde landen
en betaalmethoden gelden andere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan
verbonden kosten.
4. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de
internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
5. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
6. Bij bestellingen via de website kan op de volgende manieren worden betaald:
a) betaling vooraf op bankrekening; de Klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzenden administratiekosten en eventuele kosten van extra services over op bankrekening IBAN:
NL10 INGB 0007 1785 19 t.n.v. Creatief Brein
b) Betaling via iDeal
7. Overeenkomsten waarvoor enige verschuldigde betaling twee weken na de totstandkoming van
de overeenkomst niet voldaan is, komen automatisch te vervallen.
Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
1. BookLove Specialty Shop 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.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 1 week na levering aan de
ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden
in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

BookLove Specialty Shop geeft twee maanden garantie op de aangekochte artikelen. Deze
garantie geldt niet in de volgende gevallen:
a) ondeskundig gebruik;
b) opzet of grove onachtzaamheid;
c) waterschade, bevriezing en verontreiniging;
d) De Klant heeft de geleverde producten zelf gerepareerd en/of bewerkt of door derden
heeft laten repareren en/of bewerken;
De toepasselijkheid van de garantie is ter beoordeling van BookLove Specialty Shop.
3.
4.

5.

BookLove Specialty Shop is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan
de Klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van BookLove
Specialty Shop. BookLove Specialty Shop is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade,
indirecte schade en winst- of omzetderving.

6.

Indien BookLove Specialty Shop, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te
vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de

factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
Artikel 11 - Levering en uitvoering
1. BookLove Specialty Shop 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 Klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal BookLove Specialty
Shop de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen
uitvoeren, tenzij Klant 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 Klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft
bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
De Klant heeft geen recht op een schadevergoeding.
4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de Klant geen rechten
ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding.
5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de
Klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding,
terugbetalen.
6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal BookLove Specialty Shop
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.
7. Alle producten worden verzonden met PostNL. Pakketpost binnen Nederland wordt standaard
voorzien van Track and Trace.
8. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het
moment van bezorging aan de Klant of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend
gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 12 - Betaling
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Klant verschuldigde bedragen te
worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6
lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan
nadat de Klant de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld
aan de ondernemer te melden.
3. In geval van wanbetaling van de Klant heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen,
het recht om de vooraf aan de Klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
Artikel 13 – Intellectueel eigendom

1. Iedere bezoeker van onze site erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom
van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot
de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij BookLove Specialty Shop,
haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en
modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms) rechten, waaronder tevens begrepen al
dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.
3. Het is de Klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen,
van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld
verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming BookLove
Specialty Shop, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé
gebruik in relatie tot het product zelf.
Artikel 14 – Persoonsgegevens
1. De gegevens die door de Klant worden verstrekt, worden door BookLove Specialty Shop
vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden: het verwerken van
de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres, het kunnen doen
van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante
informatie of nieuwsbulletins. Op schriftelijk verzoek van de Klant zal BookLove Specialty Shop
aan de Klant opgave doen van de door BookLove Specialty Shop opgeslagen gegevens.
2. BookLove Specialty Shop neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in
acht.
3. BookLove Specialty Shop verstrekt geen klantgegevens aan derden, tenzij BookLove Specialty
Shop op grond van de wet tot verstrekking verplicht is of BookLove Specialty Shop de
Overeenkomst met de Klant niet kan uitvoeren zonder verstrekking van de gegevens.
Artikel 14 - Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de Klant waarop deze algemene voorwaarden
betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de Klant
woonachtig is in het buitenland.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde
rechter in Nederland.
Artikel 16 - Diversen
1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten
nadele van de Klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze
dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een
duurzame gegevensdrager.
2. Wanneer door BookLove Specialty Shop gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend
afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog
directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De Klant kan nimmer enig
recht doen laten gelden op grond van het feit dat BookLove Specialty Shop deze Algemene
Voorwaarden soepel toepast.
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