
RETAILERS 

Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden geeft u aan dat u op de hoogte bent van de 

inhoud. 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN BOEKGOED.NL VOOR WEDERPARTIJEN T.B.V. WEBWINKEL 
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Artikel 1 – Definities 

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; 

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 zijn samengekomen; 

Wederpartij: de natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die verband houden met zijn 

bedrijfsactiviteit; 

Dag: kalenderdag; 

Leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan wederpartijen aanbiedt; 

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer 

Boekgoed B.V. 

Nieuwe Havenweg 55 A (let op: ophalen van de bestelling is niet mogelijk) 

1216 BN  Hilversum 

Telefoonnummer:     035-2000121  

E-mailadres:    klantenservice@boekgoed.nl 

KvK-nummer:     32102722 

BTW-identificatienummer : NL820675398B01 

 

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 wederpartijen. 

2.    Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene 

voorwaarden aan de wederpartijen beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal 

voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene 

voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de wederpartijen 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 wederpartijen ter beschikking worden gesteld op 

zodanige wijze dat deze door de wederpartijen 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 wederpartijen 

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 wederpartij zich in geval van tegenstrijdige algemene 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 

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 en/of diensten. 

Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. 

3. Aangeboden artikelen en kunnen maar beperkt geleverd worden, aangezien het om restpartijen 

gaat. 

 

Artikel 5 - De overeenkomst 

De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de wederpartij 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 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 minimum afname per bestelling is € 75,- netto. 

 

Artikel 6 - 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.    In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen 

gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op 



heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat 

eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 

3.    Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen 

toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 

4.    De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief BTW. 

 

Artikel 7 – De verkoopprijs en verzendkosten 

De op de website vermeldde prijs is de door Leverancier vastgestelde nieuw adviesverkoopprijs. Door 

de leverancier wordt een korting op de verkoopprijs, deze is bepaald op basis accounttype. 

De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief 9% btw, bij ingelogde gebruiker 

worden de inkoopprijzen exclusief 9% BTW getoond 

Verzendkosten worden doorberekend op basis van de CB-tarieven voor aangeslotenen bij de Vervoer 

Centrale (VC). Voor niet-aangeslotenen gelden de franco-tarieven. 

 

Artikel 8 - Betaling 

1.    Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de wederpartij verschuldigde bedragen 

te worden voldaan binnen veertien dagen na levering van het goed of in geval van een overeenkomst 

tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende 

bescheiden. 

Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan 

komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de 

Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de 

Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport 

VoorwerkIndien Leverancier echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs 

noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De 

eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden 

verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. 

Artikel  9 – (Verlengd) Eigendomsvoorbehoud 

AIIe door Leverancier in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van 

Leverancier totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Leverancier gesloten 

overeenkomsten) deugdelijk is nagekomen. Alle bij de wederpartij aanwezige zaken, geleverd door 

ons, worden mitsdien geacht te zijn geleverd op de onbetaalde facturen. 

Door Leverancier geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, 

mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De 

Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of 

op enige andere wijze te bezwaren. 



De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om 

de eigendomsrechten van Leverancier veilig te stellen. 

Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten 

daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Leverancier daarvan 

onmiddellijk op de hoogte te stellen. 

De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en 

verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis 

van deze verzekering op eerste verzoek aan Leverancier ter inzage te geven. 

Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Leverancier gerechtigd tot deze penningen. Voor 

zoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Leverancier bij voorbaat toe om zijn 

medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn. 

Voor het geval Leverancier zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de 

Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Leverancier en 

door Leverancier aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van 

Leverancier zich bevinden en die zaken terug te nemen. 


