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Artikel 1 -  Definities   

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:   

1. Aanvul lende overeenkomst:  een overeenkomst waarbi j  de consument producten 

verwerft  in  

verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken door de ondernemer 

worden geleverd of  

door een derde parti j  op bas is  van een afspraak tussen die derde en de 

ondernemer;   

2. Bedenkti jd:  de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zi jn 

herroepingsrecht;   

3. Consument: de natuurl i jke persoon die niet handelt voor doele inden die 

verband houden met z i jn  

handels-,  bedr ij fs -,  ambachts- of beroepsactiviteit ;   

4. Dag: kalenderdag;   

5. Duurovereenkomst:  een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van 

zaken  

gedurende een bepaalde periode;   

6. Herroepingsrecht:  de mogel i jkheid van de consument om binnen de bedenkti jd 

af te z ien van de  

overeenkomst op afstand;   

7. Ondernemer:  de natuur li jke of rechtspersoon die producten op afstand aan 

consumenten  

aanbiedt;   

8. 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 waarbij   



tot  en met het sluiten van de overeenkomst uits luitend of mede gebruik gemaakt 

wordt van één of  

meer technieken voor communicatie op afstand;   

9. Techniek voor communicat ie op afstand: middel  dat kan worden gebruikt  voor 

het s luiten van een  

overeenkomst,  zonder dat  consument en ondernemer gel i jkt i jdig in dezelfde 

ruimte hoeven te zi jn  

samengekomen.  

 

Artikel 2 -  Identiteit  van de ondernemer  

Floz Design  

Havenstraat 3  

4414 AX Waarde  

06-40406246  

info@floz.nl   

KvK-nummer:  62330691 BTWnummer:  NL001584278B86  

 

Artikel 3 -  Toepassel i jkheid  

1 . Deze algemene voorwaarden z i jn 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 ges loten,  wordt  de tekst van deze 

algemene  

voorwaarden aan de consument beschikbaar  gesteld. Indien dit  redel i jkerwijs  niet 

mogel i jk is ,  za l de  

ondernemer voordat  de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op 

welke wijze de  



algemene voorwaarden bi j  de ondernemer zi jn in te z ien en dat  zi j  op verzoek van 

de consument zo  

spoedig mogeli jk kosteloos worden toegezonden.  

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten,  kan in 

afwijk ing van het vorige l id  

en voordat  de overeenkomst op afstand wordt gesloten,  de tekst van deze 

algemene voorwaarden  

langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden geste ld op 

zodanige wijze dat   

deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een 

duurzame  

gegevensdrager.  Indien dit  redel i jkerwijs  niet mogeli jk is ,  zal  voordat de 

overeenkomst op afstand  

wordt gesloten,  worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs 

elektronische weg  

kan worden kennisgenomen en dat  zi j  op verzoek van de consument langs 

elektronische weg of op  

andere wijze kosteloos zul len worden toegezonden.  

4. Voor het geval dat  naast deze algemene voorwaarden tevens specif ieke 

productvoorwaarden van  

toepassing zi jn,  is  het  tweede en derde l id van overeenkomstige toepassing en kan 

de consument  

z ich in  geval van tegenstri jd ige voorwaarden steeds beroepen op de toepassel i jke 

bepal ing 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   



nadrukkel i jk in het  aanbod vermeld.   

2. Het  aanbod bevat een vol ledige en nauwkeurige omschri jving van de 

aangeboden producten. De  

beschrijving is  voldoende gedetail leerd om een goede beoordeling van het aanbod 

door de  

consument mogel i jk te maken. A ls  de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, 

zi jn deze een  

waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennel i jke 

vergiss ingen of kennel i jke  

fouten in het  aanbod binden de ondernemer niet .  

3. E lk aanbod bevat zodanige informatie,  dat  voor de consument duideli jk  is  wat 

de rechten en  

verpl icht ingen z ijn,  d ie aan de aanvaarding van het aanbod z ijn  verbonden.  

 

Artikel 5 -  De overeenkomst  

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in l id 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 e lektronische weg heeft  aanvaard,  

bevest igt de  

ondernemer onverwijld langs e lektronische weg de ontvangst  van de aanvaarding 

van het aanbod.  

Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet  door de ondernemer is  bevest igd,  

kan de consument  

de overeenkomst ontbinden.  



3. Indien de overeenkomst elektronisch tot  stand komt,  treft  de ondernemer 

passende technische en  

organisatorische maatregelen ter bevei l iging van de elektronische overdracht van 

data en zorgt hij   

voor een vei l ige webomgeving.  Indien de consument elektronisch kan betalen, zal  

de ondernemer  

daartoe passende vei l igheidsmaatregelen in acht nemen.  

4. De ondernemer kan zich binnen wettel i jke kaders -  op de hoogte stel len of de 

consument aan zijn  

betal ingsverpl icht ingen kan voldoen, alsmede van al  die fe iten en factoren die van 

belang zi jn 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 hi j  

gerecht igd gemotiveerd  

een bestel l ing of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bi jzondere 

voorwaarden te verbinden.  

5. De ondernemer zal  uiter l i jk  bi j  levering van het product  aan de consument de 

volgende informatie,   

schri ftel i jk of op zodanige wijze dat  deze door de consument op een toegankel i jke 

manier kan  

worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,  meesturen:  a.  het 

bezoekadres van de  

vestiging van de ondernemer waar de consument met k lachten terecht  kan;  b.  de 

voorwaarden  

waaronder en de wijze  waarop de consument  van het herroepingsrecht gebruik kan 

maken, dan wel  

een duideli jke melding inzake het uitges loten zi jn van het herroepingsrecht;  c.  de 

informatie over  



garanties en bestaande service na aankoop; d. de pri js met inbegrip van al le 

belast ingen van het  

product; voor zover van toepassing de kosten van aflevering;  en de wijze van 

betal ing,  af levering of   

uitvoering van de overeenkomst op afstand; e. indien de consument een 

herroepingsrecht heeft ,  het  

modelformulier  voor herroeping.   

6. In geval  van een duurtransact ie is  de bepaling in het  vorige l id s lechts van 

toepassing op de eerste  

levering.  

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht  

Bij  producten:   

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot  de aankoop van een 

product  gedurende  

een bedenkti jd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De 

ondernemer mag  

de consument vragen naar de reden van herroeping,  maar deze niet  tot opgave van 

zijn reden(en)  

verpl ichten.  

2. De in l id 1 genoemde bedenkti jd gaat in op de dag nadat de consument,  of een 

vooraf door de  

consument aangewezen derde,  die niet  de vervoerder is ,  het product  heeft  

ontvangen, of:  a.  als de  

consument in eenzel fde bestel l ing meerdere producten heeft  beste ld:  de dag 

waarop de consument,   

of een door hem aangewezen derde,  het  laatste product heeft  ontvangen. De 

ondernemer mag,  mits   



hij  de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidel i jke wijze over 

heeft  ge ïnformeerd,   

een bestel l ing van meerdere producten met een verschi l lende levert i jd weigeren. 

b.  a ls  de levering  

van een product  bestaat  uit  verschi l lende zendingen of onderdelen:  de dag waarop 

de consument,  of  

een door hem aangewezen derde, de laatste  zending of het laatste  onderdeel  heeft 

ontvangen; c.  bij   

overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde 

periode:  de dag  

waarop de consument,  of  een door hem aangewezen derde, het eerste product 

heeft  ontvangen.  

Bi j  d iensten en digita le inhoud die niet op een materiële drager i s  geleverd:   

3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor 

levering van digita le  

inhoud die niet  op een materiële drager is  geleverd gedurende minimaal 14 dagen 

zonder  opgave  

van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden 

van herroeping,   

maar deze niet tot  opgave van zijn reden(en) verplichten.  

4. De in l id 3 genoemde bedenkti jd gaat in op de dag die volgt  op het  s luiten van 

de overeenkomst.   

 

Artikel 7 -  Verpl ichtingen van de consument ti jdens de bedenkti jd  

1. Tijdens de bedenkti jd zal de consument zorgvuldig omgaan met het  product en 

de verpakk ing. Hij   

zal  het product  s lechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is  om de aard,  

de kenmerken en  



de werking van het  product vast  te ste llen.  Het uitgangspunt hierbi j  is  dat  de 

consument het product  

s lechts mag hanteren en inspecteren zoals hij  dat  in een winkel  zou mogen doen.  

2. De consument is al leen aansprakel i jk voor waardeverminder ing van het  product  

die het  gevolg is  

van een manier van omgaan met het  product die verder gaat dan toegestaan in l id 

1.  

3. De consument is n iet  aansprakeli jk voor waardeverminder ing van het product 

als  de o ndernemer  

hem niet  voor of  bi j  het  s lui ten van de overeenkomst al le  wettel i jk verpl ichte 

informatie over het   

herroepingsrecht heeft  verstrekt.   

 

Artikel 8 -  Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten 

daarvan  

1. Als  de consument gebruik maakt van zi jn herroepingsrecht,  meldt hi j  d it  b innen 

de bedenktermijn  

door middel  van een mail  te sturen naar info@floz.nl .   

2. Zo snel  mogel i jk ,  maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in l id 1 

bedoelde melding,   

zendt de consument het  product  terug.  De kosten van de retourzending komen 

voor rekening van de  

consument.  De consument heeft de terugzendtermijn in elk  geval  in acht genomen 

als  hi j  het product  

terugzendt voordat  de bedenkti jd is  verstreken.  

3. De consument zendt het product  terug met alle  geleverde toebehoren, indien 

redeli jkerwijs  

mogel i jk in originele staat  en verpakking,  en conform de door de ondernemer 

verstrekte redeli jke en  



duidel i jke instruct ies .   

 4.  Het r is ico en de bewijs last voor de juiste en ti jdige uitoefening van het  

herroepingsrecht l igt bi j  de  

consument.   

5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het 

product. Als  de  

ondernemer niet  heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als 

de ondernemer  

aangeeft de kosten ze l f  te dragen, hoeft de consument de kosten voor 

terugzending niet te dragen.  

6. Als  de consument gebruik maakt van zi jn herroepingsrecht,  worden a lle 

aanvul lende  

overeenkomsten van rechtswege ontbonden.   

 

Artikel 9 -  Verpl ichtingen van de ondernemer bij  herroeping  

1. Als  de ondernemer de melding van herroeping door de consument op 

elektronische wijze mogeli jk   

maakt,  stuurt hi j  na ontvangst van deze melding onverwij ld  een 

ontvangstbevestiging.   

2. De ondernemer vergoedt de aanschafpr ij s  van het product  en de leveringskosten 

van de  

bestel l ing, onverwi j ld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de 

consument hem de  

herroeping meldt.  Tenzij  de ondernemer aanbiedt het  product  zelf  af  te halen, mag 

hij  wachten met  

terugbetalen tot  hi j  het product heeft  ontvangen of tot de consument aantoont 

dat  hi j  het product  

heeft  teruggezonden, naar gelang welk t i jdstip eerder valt .   



3. De ondernemer gebruikt  voor terugbetal ing hetzelfde betaalmiddel  dat de 

consument heeft  

gebruikt , tenzij  de consument instemt met een andere methode. De terugbetal ing 

is kosteloos voor  

de consument.   

 

 Artikel 10 -  Uitsluiting herroepingsrecht  

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uits luiten van het  

herroepingsrecht,  maar  

a l leen als  de ondernemer dit  duideli jk  bi j  het aanbod, a lthans t i jdig voor het  

s luiten van de  

overeenkomst,  heeft vermeld:  

1. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst ,  maar al leen a ls:  

a. de uitvoering is   

begonnen met uitdrukkel i jke voorafgaande instemming van de consument;  en b.  de 

consument heeft  

verklaard dat  hi j  z i jn herroepingsrecht verl iest zodra de ondernemer de 

overeenkomst vol ledig  heeft  

uitgevoerd;   

2. Volgens specif icaties van de consument vervaardigde producten,  die niet 

geprefabriceerd z i jn en  

die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of bes l iss ing van de 

consument, of die  

duidel i jk voor een specif ieke persoon bestemd zijn;   

3. Producten die na levering door hun aard onherroepel i jk vermengd zi jn met 

andere producten;   

 

Artikel 11 -  De pri js   



1. Gedurende de in het  aanbod vermelde geldigheidsduur worden de pri jzen van de 

aangeboden  

producten niet verhoogd, behoudens pri jswijzig ingen als  gevolg van veranderingen 

in btw-tarieven.  

2. In afwijk ing van het  vorige l id kan de ondernemer producten of  diensten 

waarvan de pr ij zen  

gebonden zijn aan schommelingen op de f inancië le markt  en waar de ondernemer 

geen invloed op  

heeft ,  met variabele pri jzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en 

het feit  dat   

eventueel  vermelde pr ijzen richtprij zen zi jn,  worden bij  het  aanbod vermeld.   

3. De in het  aanbod van producten of diensten genoemde pri jzen z i jn inc lus ief btw.  

 

Artikel 12 -  Nakoming overeenkomst en extra garantie  

1. De ondernemer staat er  voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst,  

de in het aanbod  

vermelde speci f icat ies ,  aan de redel i jke eisen van deugdel i jkheid en/of 

bruikbaarheid en de op de  

datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wetteli jke 

bepal ingen 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 extra garantie  

beperkt nimmer de wettel i jke 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 zi jn deel  van de overeenkomst.   

 3.  Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, 

diens toeleverancier,   

importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of 

vorderingen toekent die  

verder gaan dan waartoe deze wetteli jk  verplicht is  in geval hij  i s  tekortgeschoten 

in de nakoming van  

zi jn deel van de overeenkomst.  

 

Artikel 13 -  Levering en uitvoering  

1. De ondernemer zal  de grootst mogeli jke zorgvuldigheid in acht nemen bi j  het in 

ontvangst  nemen  

en bi j  de uitvoering van bestel l ingen van producten.  

2. Als  plaats van lever ing geldt het  adres dat de consument aan de ondernemer 

kenbaar heeft   

gemaakt.   

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in art ikel 4  van deze algemene 

voorwaarden is  vermeld,   

zal  de ondernemer geaccepteerde bestel l ingen met bekwame spoed doch uiter l i jk  

binnen 30 dagen  

uitvoeren,  tenzij  een andere leveringstermi jn is overeengekomen.  Indien de 

bezorging vertraging  

ondervindt,  of indien een bestel l ing niet dan wel s lechts gedeelte li jk kan worden 

uitgevoerd,   

ontvangt de consument hiervan uiterl i jk  30 dagen nadat hi j  de bestell ing geplaatst 

heeft  bericht.  De  



consument heeft in dat  geval  het recht om de overeenkomst zonder kosten te 

ontbinden.  

4. Na ontbinding conform het vorige l id zal  de ondernemer het bedrag dat  de 

consument betaald  

heeft  onverwij ld terugbetalen.  

5. Het  r is ico van beschadiging en/of vermissing van producten berust  bi j  de 

ondernemer tot het   

moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de 

ondernemer bekend  

gemaakte vertegenwoordiger,  tenzi j  uitdrukkel i jk anders is  overeengekomen.  

6. Bi j  retourzendingen berust het  r is ico van beschadiging en/of  vermissing van 

producten bij  de  

consument.   

 

Artikel 14 -  Betaling  

1. Voor zover niet anders is  bepaald in de overeenkomst of aanvul lende 

voorwaarden, dienen de  

door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na 

het ingaan van  

de bedenktermijn,  of  bi j  het  ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na 

het s luiten van de  

overeenkomst  

2. Bi j  de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in a lgemene 

voorwaarden  

nimmer verpl icht worden tot vooruitbetal ing van meer dan 50%. Wanneer 

vooruitbetal ing is  

bedongen, kan de consument geen enkel  recht doen gelden aangaande de 

uitvoering van de  



desbetreffende bestel l ing of dienst (en),  alvorens de bedongen vooruitbetaling 

heeft  plaatsgevonden.   

3. De consument heeft de pl icht  om onjuistheden in verstrekte of  vermelde 

betaalgegevens  

onverwij ld aan de ondernemer te melden.  

4. Indien de consument niet t i jd ig aan zi jn betal ingsverplichting(en) voldoet, is  

deze,  nadat hi j  door  

de ondernemer is  gewezen op de te late betal ing en de ondernemer de consument 

een termijn van  

14 dagen heeft  gegund om alsnog aan zi jn betal ingsverplichtingen te voldoen, na 

het uitbl i jven van  

betal ing binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de 

wetteli jke rente  

verschuldigd en is  de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte 

buitengerechtel i jke  

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,=. De ondernemer kan ten voordele van de 

consument  

afwijken van genoemde bedragen en percentages.   

5. Er worden verschil lende betaalmogel i jkheden aangeboden, waaronder achteraf 

of gespreid  

betalen met Klarna. Op deze betaalmethode zijn de voorwaarden van toepass ing 

van Klarna:   

https://www.klarna.com/nl/voorwaarden/  

 



Artikel 16 -  Klachtenregeling  

1. De ondernemer beschikt  over een voldoende bekend gemaakte 

klachtenprocedure en behandelt   

de klacht overeenkomstig deze k lachtenprocedure.  

2. Klachten over de ui tvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame t i jd 

nadat de  

consument de gebreken heeft geconstateerd, vol ledig en duidel i jk omschreven 

worden ingediend bij   

de ondernemer.   

3. Bi j  de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen 

gerekend vanaf  

de datum van ontvangst beantwoord. A ls  een klacht een voorzienbaar langere 

verwerkingst ijd  

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.  

4. De consument dient  de ondernemer in ieder geval 4 weken de ti jd te geven om 

de klacht in  

onderl ing overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat  een geschil  dat vatbaar is 

voor de  

geschi l lenregeling.  

5. Bi j  k lachten dient een consument zich eerst  te wenden tot  de ondernemer.  F loz 

Design is  aangesloten bi j  St icht ing Webwinkelkeur . Bij  klachten die niet  in 

onderl ing overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot  

St icht ing Webwinkelkeur (www.webwinkelkeur.nl) ,  deze za l gratis  bemiddelen. Een 

geldig l idmaatschap is  te controleren op www.webwinkelkeur .nl/ ledenl i jst/.   

Mocht er  dan nog niet  tot  een oplossing gekomen worden, heeft de consument de 

mogel i jkheid om zi jn k lacht  te laten behandelen door de Stichting Webwinkelkeur 



aangestelde onafhankeli jke geschil lencommissie,  de uitspraak hiervan is  bindend 

en zowel ondernemer als  consument stemmen in met deze bindende uitspraak.  Aan 

het voorleggen. Aan het  voorleggen van een geschi l  aan deze geschi l lencommissie 

zi jn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de 

betreffende commissie.  Tevens is  het  mogel i jk om klachten aan te  melden via het  

Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr)  

Artikel 17 – Geschi l len  

 1.  Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze 
algemene  

voorwaarden betrekking hebben, is  u its luitend Neder lands recht  van toepassing.  

Artikel 18 -  Aanvul lende of  afwi jkende bepalingen  

Aanvul lende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepal ingen 
mogen niet ten nadele  

van de consument zi jn  en dienen schr ifte li jk  te worden vastgelegd dan wel  op 
zodanige wijze dat   

deze door de consument op een toegankel i jke manier kunnen worden opgeslagen 
op een duurzame  

gegevensdrager  


