
Algemene voorwaarden webshop Het Nije Gelukje 

 

1. Algemeen 

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten die 

worden aangeboden en/of geleverd door Het Nije Gelukje. 

1.2. Bij het aangaan van een overeenkomst met Het Nije Gelukje, gaat u automatisch 

(stilzwijgend) akkoord met deze algemene voorwaarden. 

1.3. Bezwaar tegen de algemene voorwaarden kan schriftelijk en enkel voorafgaand aan het 

aangaan van een overeenkomst kenbaar worden gemaakt bij Het Nije Gelukje. 

1.4. Deze algemene voorwaarden kunnen op elk moment worden aangepast door Het Nije 

Gelukje. 

 

2. Definities en toepasselijkheid 

2.1 In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: 

a. Het Nije Gelukje: webshop “Het Nije Gelukje”, KvK: 84408146. 

b. Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Het Nije Gelukje een overeenkomst 

aangaat, dan wel daarover onderhandelt. 

c. Overeenkomst: iedere overeenkomst die Het Nije Gelukje en de klant tot stand komt, elke 

wijziging daarvan of aanvulling daarop. 

d. Product: alle door Het Nije Gelukje ter verkoop aangeboden goederen. 

e. Het Nije Gelukje algemene voorwaarden: deze algemene vvoorwaarden van Het Nije 

Gelukje. 

f. Annuleren: beëindigen of ontbinden van een overeenkomst. 

g. Dienst: de werkzaamheden die Het Nije Gelukje, bestaande uit het samenstellen van een 

persoonlijke pakket. 

h. Opdracht: de dienst of product dat Het Nije Gelukje zal leveren. 

i. Opdrachtgever: de persoon of personen waarmee Het Nije Gelukje een overeenkomst 

heeft gesloten. 

j. Overeenkomst: de afspraak tussen opdrachtgever en Het Nije Gelukje over een te leveren 

dienst of product. 

k. Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender 

voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie 

ligt te allen tijde bij opdrachtgever. 

l. Betaling: het overeengekomen bedrag na het aangaan van een overeenkomst, dat 

opdrachtgever dient te betalen. 



3. Producten  

3.1 Producten die als pakket geprijsd zijn, worden ook als pakket verkocht. 

3.2 Producten in een pakketvorm worden niet los verkocht. 

3.3 Over de inhoud van pakketten kan niet worden onderhandeld. 

3.4 Het Nije Gelukje heeft het recht om het product eventueel tijdelijk uit de verkoop te 

halen. 

3.5 Elektrische producten zijn getest. Met getest wordt bedoeld dat alle functies, zoals 

bedoelt door de fabrikant, werken. 

3.6 Producten kunnen gereserveerd worden voor twee uur, ongeacht het tijdstip waarop 

door de klant wordt gereserveerd. 

3.7 Producten kunnen niet door meerdere klanten tegelijkertijd gereserveerd worden. 

 

4. Betaling 

4.1 Betaling dient per iDeal te worden voldaan, tenzij anders overeen gekomen tussen de 

klant en Het Nije Gelukje. 

4.2 De klant dient het aankoopbedrag volledig te voldoen op het moment van aankoop. 

4.3 De verzendkosten worden vooraf, gelijktijdig met de betaling van de koopprijs, aan Het 

Nije Gelukje betaald. 

4.4 Betaling kan niet geschieden in termijnen. 

4.5 Door de Klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van 

alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het 

langst openstaan, zelfs al vermeldt de Klant dat voldoening betrekking heeft op latere 

factuur. 

4.6 Facturen dienen, tenzij anders overeengekomen, binnen veertien dagen na 

factuurdatum voldaan te worden op de door Het Nije Gelukje aangegeven wijze. In geval 

van niet tijdige betaling, worden alle betalingsverplichtingen van de Klant terstond 

opeisbaar en is de Klant de wettelijke rente verschuldigd ingaande de datum van verzuim. 

4.7 Als de klant niet betaalt, wordt er een betaalherinnering gestuurd naar het bij Het Nije 

Gelukje bekende e-mailadres van desbetreffende klant, waarna de klant alsnog binnen drie 

werkdagen het verschuldigde bedrag dient te betalen aan Het Nije Gelukje. 

4.8 Indien de klant na bovengenoemde betaalherinnering niet binnen drie werkdagen 

betaalt, zal er een standaardvergoeding van €40,00 in rekening worden gebracht bij de klant 

en volgt er een tweede aanmaning. Tevens zullen eventuele gemaakte kosten zoals 

juridische kosten of incassokosten voor rekening van de klant zijn. 

4.9 Juridische kosten of incassokosten worden gebaseerd op de wettelijke regelingen 

hierover. 



4.10 Indien de klant een zeer rechtmatige reden heeft voor het niet nakomen van de 

betalingsplicht, met goedkeuring van Het Nije gelukje, dan kan in overleg met Het Nije 

Gelukje een nieuwe afspraak gemaakt worden over het betalen of het ontbinden van de 

overeenkomst. 

 

5. Verzuim / ontbinding 

5.1 Indien de Klant, niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor 

hem uit de Overeenkomst of deze Algemene levering- en verkoopvoorwaarden voortvloeit, 

is de Klant zonder ingebrekestelling direct in verzuim. Het Nije Gelukje is dan en in geval van 

faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van de Klant gerechtigd de 

uitvoering van de Overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te 

schorten, totdat door de Klant aan zijn verplichtingen is voldaan, dan wel de Overeenkomst 

en de direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, 

zonder dat Het Nije Gelukje tot enige (schade)vergoeding is gehouden en onverminderd de 

verder aan Het Nije Gelukje toekomende rechten. 

5.2 Indien de ontbinding aan de Klant toerekenbaar is, is de Klant verplicht tot vergoeding 

van de door Het Nije Gelukje gemaakte kosten. 

5.3 Is de Klant in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan 

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

de Klant. In ieder geval is de Klant buitenrechtelijke incassokosten verschuldigd conform de 

Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit. Indien Het 

Nije Gelukje aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk 

waren, komen ook deze kosten voor vergoeding in aanmerking. 

5.4 Indien de klant de koopovereenkomst wil ontbinden, dient hij duidelijk te maken aan 

Het Nije Gelukje dat hij de koopovereenkomst wil ontbinden. Dit kan door het 

meegestuurde formulier ontbinding in te vullen, of per mail (hetnijegelukje@outlook.com), 

per brief (Francklaan 14; 3862 GS; Nijkerk; t.a.v. Het Nije Gelukje) of telefonisch 

(0653497879). 

5.5 De klant is geen uitleg verschuldigd aan Het Nije Gelukje over de reden waarom hij de 

koopovereenkomst wil laten ontbinden. 

 

6. Prijs  

6.1 Alle prijzen van producten zijn in euro en zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere 

heffingen vanwege overheidswege opgelegd, maar exclusief eventuele bezorgkosten, tenzij 

anders vermeld. 

6.2 Over prijzen wordt niet onderhandeld. 

6.3 Het Nije Gelukje heeft het recht deze verkoopprijzen te wijzigen, indien de 

omstandigheden, waarop de verkoopprijzen zijn gebaseerd, veranderen. 



6.4 Onjuiste prijsvermeldingen en andere vergissingen zoals calculatie- en schrijffouten in 

prijzen op reclame-uitingen van Het Nije Gelukje, website, in aanbiedingen, offertes, 

publicaties, orderbevestigingen, op facturen of andere bescheiden afkomstig van Het Nije 

Gelukje, binden Het Nije Gelukje niet. Evenmin is Het Nije Gelukje gebonden aan 

prijsaanduiding als prijzen die niet op de juiste producten zijn geplaatst. 

6.5 Indien er een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het 

sluiten van de overeenkomst kan de klant de overeenkomst ontbinden ongeacht het 

percentage van de verhoging. 

6.6 Bovengenoemde ontbinding kan slechts rechtsgeldig worden ingeroepen door een 

schriftelijke verklaring van de klant door Het Nije Gelukje ontvangen binnen acht dagen 

nadat de klant van de prijsverhoging op de hoogte is gesteld. 

 

7. Offertes  

7.1 Alle door Het Nije Gelukje uitgebrachte offertes worden gestand gedaan voor een 

termijn van maximaal 30 dagen na dagtekening van de offerte, tenzij anders vermeld. 

7.2 Het Nije Gelukje behoudt zich te allen tijde het recht voor offertes in te trekken. 

7.3 Het Nije Gelukje is slechts aan haar offerte gebonden, indien de aanvaarding hiervan 

door de Klant schriftelijk binnen 30 dagen na dagtekening van de offerte wordt bevestigd.  

7.4 Indien de aanvaarding door de Klant (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van 

het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is Het Nije Gelukje daaraan niet 

gebonden. 

7.5 Het Nije Gelukje kan niet aan zijn offerte of aanbieding worden gehouden, indien de 

Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel 

daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

 

8. Cadeaubonnen 

8.1 Een cadeaubon is te bestellen bij Het Nije Gelukje met een door de klant te bepalen 

waarde. 

8.2 Cadeaubonnen kunnen niet retour worden genomen of ingewisseld worden voor geld. 

8.3 Een cadeaubon is twee jaar geldig na de uitgiftedatum. De uitgifte- en vervaldatum 

staan op de bon. 

8.4 Cadeaubonnen kunnen worden besteed aan producten, verkocht op de website van Het 

Nije Gelukje. 

8.5 Cadeaubonnen dienen in één keer besteed te worden. 

8.6 Bij het inwisselen van de cadeaubon, wordt de waarde hiervan verrekend met het 

totaalbedrag van de bestelling. 

8.8 Vanwege de persoonlijkheid van cadeaubonnen, kunnen cadeaubonnen niet retour 

gezonden worden. Er rust geen herroepingsrecht op. 



9. Leveringsvoorwaarden 

9.1 Het Nije Gelukje levert de producten binnen dertig dagen, tenzij anders afgesproken 

tussen Het Nije Gelukje en de klant. 

9.2 De producten worden geleverd door een erkent postbedrijf, te weten PostNL of DHL. 

9.3 Producten worden één keer per week verzonden vanuit Het Nije Gelukje. 

9.4 Indien het product niet binnen dertig dagen of de mogelijk anders afgesproken 

levertermijn ontvangen zijn door de klant, dan wordt de koopsom terugbetaald aan de klant 

door Het Nije Gelukje. 

9.5 Het risico op verlies of beschadiging van het product, ligt bij Het Nije Gelukje, totdat de 

klant het product heeft ontvangen. 

9.6 Er wordt door Het Nije Gelukje alleen geleverd binnen Nederland. 

9.7 Bestellingen worden in hun geheel verzonden. 

 

10. Bezorging  

10.1 Indien de bezorgers van het product, op verzoek van de Klant, het product verder 

plaatsen dan direct achter de voordeur, dan is dit voor risico van de Klant. 

10.2 Voor het bezorgen van producten dient de klant voorafgaand te controleren of deuren 

en doorgangen breed en hoog genoeg zijn om de producten op de gewenste locatie te 

kunnen plaatsen. 

10.3 De aansluiting van producten geschiedt door de klant. 

 

11. Bedenktijd (herroepingsrecht) bij online verkoop 

11.1 Binnen Het Nije Gelukje is vanzelfsprekend het herroepingsrecht van kracht. Dat wil 

zeggen: de klant heeft wettelijk recht op veertien dagen bedenktijd. In deze veertien dagen 

kan de klant afzien van de koop of de overeenkomst. Indien de veertiende dag in een 

weekend of feestdag valt, eindigt de bedenktijd op de eerstvolgende werkdag. 

11.2 De bedenktijd gaat in vanaf de volgende dag nadat de klant het product ontvangen 

heeft. 

11.3 De klant dient binnen de bedenktijd Het Nije Gelukje te informeren als de klant van de 

koop of de overeenkomst af wil. 

11.4 Indien de klant binnen de bedenktijd aan Het Nije Gelukje heeft laten weten van de 

koop af te zien, dan geldt de bedenktijd, ongeacht of Het Nije Gelukje binnen of buiten de 

bedenktijd hiervan te horen krijgt. Bijvoorbeeld door het later afluisteren van een voicemail, 

het later ontvangen van post of niet op tijd de e-mail controleren. 

11.5 De klant mag de aankoop van het product ook ongedaan maken alvorens hij het 

product in huis heeft. Het Nije Gelukje hoeft het product in dit geval niet meer op te sturen. 



11.6 Indien de klant het product al heeft ontvangen maar wel af wil zien van de koop, dient 

de klant binnen veertien dagen het product terug te sturen naar Het Nije Gelukje alvorens 

de klant zijn geld terugkrijgt. 

11.7 De wettelijke bedenktijd geldt niet in de volgende situaties, geldend voor Het Nije 

Gelukje: producten die bij levering vermengd raken met iets anders, zoals beton of zand dat 

de klant in de tuin stort of laat storten; losse exemplaren van kranten of tijdschriften; 

producten waarvan de prijs schommelt zonder dat de verkoper hier invloed op heeft; 

persoonlijke producten zoals de persoonlijke pakketten. 

 

12. Bezorgkosten en kosten voor retour 

12.1 Indien de klant het product binnen de bedenktijd terugstuurt, betaalt Het Nije Gelukje 

de aankoopprijs en de bezorgkosten en eventuele andere gemaakte kosten door de klant 

terug.  

12.2 Indien de klant een deel van het pakket terugstuurt, hoeft Het Nije Gelukje geen 

bezorgkosten terug te betalen. 

12.3 De kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de klant. De kosten voor de 

retourzending zijn afhankelijk van de grootte van het pakket en zal door Het Nije Gelukje 

kenbaar worden gemaakt aan de klant. 

12.4 De klant dient het product terug te sturen binnen veertien dagen nadat de koop 

ongedaan is gemaakt. De klant is ook op tijd met het terugsturen indien Het Nije Gelukje de 

pakketpost later ontvangt, maar de klant wel kan aantonen dat hij het product binnen de 

veertien dagen heeft teruggestuurd. 

12.5 Het retouradres voor de producten is: Francklaan 14; 3862 GS; Nijkerk; t.n.v.: Het Nije 

Gelukje. 

12.6 De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering als hij in de bedenktijd iets 

met het product doet dat niet nodig is om het te kunnen beoordelen. 

12.7 Het Nije Gelukje betaalt de klant binnen veertien dagen terug nadat de koop ongedaan 

is gemaakt, mits het product in goede orde is ontvangen door Het Nije Gelukje. 

12.8 Het Nije Gelukje betaalt de klant terug op dezelfde manier als de klant Het Nije Gelukje 

in eerste instantie had betaald, tenzij anders is afgesproken tussen de klant en Het Nije 

Gelukje. Het Nije Gelukje rekent hiervoor geen andere kosten. 

 

13. Garantie 

13.1 Omdat de producten van Het Nije Gelukje tweedehands zijn ingekocht, kan Het Nije 

Gelukje de klant geen verkopers- of fabrieksgarantie overleggen. 

13.2 Er is bij Het Nije Gelukje geen mogelijkheid tot het inkopen van extra garantie. 

13.3 De klant heeft altijd recht op de wettelijke garantie. 



13.4 Indien het product binnen zes maanden kapotgaat, heeft u recht op garantie middels 

vervanging of reparatie van het product. Indien het product niet gerepareerd kan worden, 

heeft u recht op vervanging van het product of het terugkrijgen van het aankoopbedrag. 

13.5 Indien het product na zes maanden kapotgaat, dient de klant eerst aan te tonen dat 

het product niet door zijn toedoen is stuk gegaan, voordat de klant recht heeft op garantie. 

13.6 Indien Het Nije Gelukje geen eenzelfde soort product op voorraad heeft, krijgt de klant 

het aankoopbedrag terug. 

13.7 De producten zitten in pakketvorm en daarom zal het terug te geven aankoopbedrag 

een deel zijn van het betaalde bedrag voor het pakket, afhankelijk van om hoeveel spullen 

het uit het desbetreffende pakket gaat. 

13.8 Een product is niet goed als het, zonder dat dit van te voren is benoemd door Het Nije 

Gelukje, niet compleet is, beschadigd is, snel kapot is of het niet goed doen, korter meegaat 

dan verwacht, of anders werkt dan verteld is tijdens de verkoop. 

13.9 Na ontbinding van de koopovereenkomst, dient de klant het product terug te geven 

aan Het Nije Gelukje, alvorens de klant het (deel van de) aankoopsom terugkrijgt. 

13.10 Als het product alleen een kleine fout heeft, zal de koopovereenkomst gedeeltelijk 

ontbonden worden. De klant kan het product houden en krijgt een deel van de koopsom 

terug, oftewel prijsvermindering. 

13.11 Garantiebepalingen zijn alleen van kracht indien de factuur kan worden overlegd. 

13.12 Ingeval van gebreken wordt door Het Nije Gelukje per garantiegeval afzonderlijk 

beoordeeld of en in welke mate er sprake is van een gebrek. Het Nije Gelukje geeft binnen 

vijf werkdagen ná ingebrekestelling door de Klant uitsluitsel aan de Klant of sprake is van 

een gebrek waarvoor de garantie geldt. 

13.13 Het Nije Gelukje heeft in geval van gebreken het recht te kiezen om het product te 

vervangen door een vergelijkbaar product dan wel de koopsom in contanten te restitueren. 

13.14 De garantie vervalt indien producten door de Klant zijn doorverkocht aan een derde. 

13.15 De garantie vervalt als blijkt dat er sprake is van onoordeelkundig gebruik of als blijkt 

dat er aan de apparaten is gesleuteld. 

13.16 De garantie vervalt indien de klant zelf schade heeft veroorzaakt door een onjuiste 

behandeling van een gegarandeerd product. 

Onder een onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan: 

- het niet hebben doen aansluiten van een bij Het Nije Gelukje gekocht product door een 

erkende installateur; 

- het verkeerd hebben gemonteerd van een Het Nije Gelukje gekocht product; 

- het in gebruik nemen en/of houden van een bij Het Nije Gelukje gekocht product voor een 

ander doel dan waarvoor deze is bedoeld. 

  



14. Aansprakelijkheid 

14.1 Het Nije Gelukje sluit iedere aansprakelijkheid uit met betrekking tot gevolgschade, 

immateriële schade, zaakschade, bedrijfs- en milieuschade. 

14.2 De omvang van de aansprakelijkheid van Het Nije Gelukje is in alle gevallen maximaal 

gelijk aan het factuurbedrag. 

14.3 Het Nije Gelukje is niet aansprakelijk tot verdergaande schadevergoeding aan de klant 

of derden, dan waartoe de klant recht op heeft op grond van de garantievoorwaarden. 

14.4 Het Nije Gelukje is voorts niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van gebruik 

dat afwijkt van de eventuele gebruiksvoorschriften van het betreffende product. 

 

15. Overmacht 

15.1 Indien Het Nije Gelukje door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan 

haar verplichtingen jegens de klant kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor 

de duur van de overmachttoestand. 

15.2 In geval van overmacht aan de zijde van Het Nije Gelukje heeft de klant geen recht op 

enige (schade)vergoeding. 

15.3 Onder overmacht van Het Nije Gelukje wordt verstaan elke van de wil Het Nije Gelukje 

onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen in 

redelijkheid niet van Het Nije Gelukje kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid 

ten tijde van het sluiten van de overeenkomst ook te voorzien was. Tot die omstandigheden 

worden ook gerekend: staking, stroomstoring, files, problemen bij toeleveranciers van Het 

Nije Gelukje en/of bij het eigen of door derden verzorgd transport. 

 

16. Inspectie en schadeclaim 

16.1 Producten worden verkocht in de staat waarin ze op dat moment verkeren. De eigen 

beoordeling is hierbij van doorslaggevend belang. Het is Het Nije Gelukje niet bekend hoe 

lang of hoe intensief de aangeboden producten door de vorige eigenaar(s) zijn gebruikt. Het 

Nije Gelukje kan derhalve geen enkele toezegging doen over de nog te verwachten 

levensduur van het product. 

16.2 De Klant kan uiterlijk binnen vijf werkdagen gebreken en/of schade aan het 

aangekochte product aan Het Nije Gelukje melden. 

16.3 De klant is verplicht binnen drie werkdagen na ontvangst van de producten, de bij Het 

Nije Gelukje aangekochte producten te inspecteren. 

16.4 Bij grove afwijkingen aan de producten, dient binnen vijf werkdagen na ontvangst 

contact opgenomen te worden door de klant met Het Nije Gelukje. 

16.5 De klant zal alle voor het onderzoeken van de schadeclaim noodzakelijke medewerking 

verlenen, onder meer door Het Nije Gelukje de gelegenheid te geven een onderzoek in te 

stellen naar de omstandigheden van het gebruik en/of de installatie van de producten. 



16.6 Alle elektronische apparatuur is werkend getest, mits anders is aangegeven. Mocht een 

apparaat het onverhoopt toch niet doen, kan de klant binnen vijf werkdagen na aankoop 

melding maken van het niet werkende product, inclusief bewijs en wordt het 

aankoopbedrag geretouneerd aan de klant. 

 

17. Klachten 

17.1. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te claimen. Bij ontevredenheid over het 

geleverde werk, zal in overleg tussen beide partijen een afspraak worden gemaakt om het 

gewenste doel te behalen. 

17.2. Klachten met betrekking tot de aankoop van producten van Het Nije Gelukje, dienen 

binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan Het Nije Gelukje te zijn gemeld. 

 

18. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 

18.1 Op de Overeenkomst tussen Het Nije Gelukje en de Klant en deze Algemene 

voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 

18.2 Geschillen met betrekking tot de Overeenkomst en de Algemene levering- en 

verkoopvoorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij de wet 

dwingend anders voorschrijft. 

 

19. Eigendomsvoorbehoud  

19.1 Het Nije Gelukje blijft eigenaar van het verkochte product zolang de klant niet volledig 

heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, met inbegrip van hetgeen hij in verband met 

het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden boven de hoofdsom. 

19.2 Indien de klant de producten reeds ontvangen heeft, maar de factuur nog niet betaald 

heeft, heeft Het Nije Gelukje het recht om de producten terug te eisen. 

 

20. Blogs  

20.1 Alle informatie die Het Nije Gelukje communiceert via de website en via andere 

electronische wegen zoals e-mail alsmede alle software en tools en verwijzingen naar 

andere sites of producten die besproken worden zijn te gebruiken op eigen risico. Er wordt 

niet gegarandeerd dat de geboden informatie correct is. 

20.2 Het Nije Gelukje kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte 

schade aan je computer of mobiel apparaat, zowel hardware- als softwarematig, of andere 

materiële en niet materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze 

website of het toepassen van adviezen van deze website in het algemeen en de reacties en 

beoordelingen van andere gebruikers in het bijzonder en of de door de website verzonden 

e-mails. 



21. Auteursrecht  

21.1 De op deze website gepubliceerde inhoud en werken zijn auteursrechtelijk beschermd. 

Elk ongeoorloofd gebruik behoeft voorafgaande schriftelijke toestemming van Het Nije 

Gelukje. Dit geldt voor vermenigvuldiging, bewerking, vertaling, opslag, verwerking of 

weergave van de inhoud in databases of andere elektronische media en systemen.  

21.2 Ongeoorloofde vermenigvuldiging of weergave van afzonderlijke delen van de inhoud 

of complete pagina's is niet toegestaan en strafbaar. Slechts vervaardiging van kopieën en 

downloads voor persoonlijk, privé, niet-commercieel gebruik van inhoud op deze website is 

toegestaan. 

 

22. B2B 

22.1 De klanten horend bij B2B genieten een bedenktijd van zeven dagen. 

22.2 Omdat de producten van Het Nije Gelukje tweedehands zijn ingekocht, kan Het Nije 

Gelukje de klant geen verkopers- of fabrieksgarantie overleggen. 

22.3 Er is bij Het Nije Gelukje geen mogelijkheid tot het inkopen van extra garantie. 

22.4 De klant heeft altijd recht op de wettelijke garantie. 

22.5 Indien Het Nije Gelukje geen eenzelfde soort product op voorraad heeft, krijgt de klant 

het aankoopbedrag terug. 

22.6 De producten zitten in pakketvorm en daarom zal het terug te geven aankoopbedrag 

een deel zijn van het betaalde bedrag voor het pakket, afhankelijk van om hoeveel spullen 

het uit het desbetreffende pakket gaat. 

22.7 Een product is niet goed als het, zonder dat dit van te voren is benoemd door Het Nije 

Gelukje, niet compleet is, beschadigd is, snel kapot is of het niet goed doen, korter meegaat 

dan verwacht, of anders werkt dan verteld is tijdens de verkoop. 

22.8 Na ontbinding van de koopovereenkomst, dient de klant het product terug te geven 

aan Het Nije Gelukje, alvorens de klant het (deel van de) aankoopsom terugkrijgt. 

22.9 Als het product alleen een kleine fout heeft, zal de koopovereenkomst gedeeltelijk 

ontbonden worden. De klant kan het product houden en krijgt een deel van de koopsom 

terug, oftewel prijsvermindering. 

22.10 Garantiebepalingen zijn alleen van kracht indien de factuur kan worden overlegd. 

22.11 Ingeval van gebreken wordt door Het Nije Gelukje per garantiegeval afzonderlijk 

beoordeeld of en in welke mate er sprake is van een gebrek. Het Nije Gelukje geeft binnen 

vijf werkdagen ná ingebrekestelling door de Klant uitsluitsel aan de Klant of sprake is van 

een gebrek waarvoor de garantie geldt. 

22.12 Het Nije Gelukje heeft in geval van gebreken het recht te kiezen om het product te 

vervangen door een vergelijkbaar product dan wel de koopsom in contanten te restitueren. 



22.13 De garantie vervalt indien producten door de Klant zijn doorverkocht weggegeven aan 

derden. 

22.14 De garantie vervalt als blijkt dat er sprake is van onoordeelkundig gebruik of als blijkt 

dat er aan de apparaten is gesleuteld. 

22.15 De garantie vervalt indien de klant zelf schade heeft veroorzaakt door een onjuiste 

behandeling van een gegarandeerd product. 

22.16 Onder een onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan: 

- het niet hebben doen aansluiten van een bij Het Nije Gelukje gekocht product door een 

erkende installateur; 

- het verkeerd hebben gemonteerd van een Het Nije Gelukje gekocht product; 

- het in gebruik nemen en/of houden van een bij Het Nije Gelukje gekocht product voor een 

ander doel dan waarvoor deze is bedoeld. 

22.17 Bij B2B gelden de algemene regels voor (koop)overeenkomsten uit boek 6 en boek 7 

van het Burgerlijk Wetboek. 

22.18 De betalingstermijn voor bedrijven bedraagt zestig dagen, tenzij anders 

overeengekomen tussen Het Nije Gelukje en de klant. 

22.19 Grote ondernemingen moeten in ieder geval binnen zestig dagen betalen aan Het Nije 

Gelukje. 

 

23. Bescherming persoonsgegevens 

23.1 Het Nije Gelukje leeft de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming 

van persoonsgegevens na, zoals is vastgelegd in de Wet Persoonsregistraties en de Wet 

Bescherming Persoonsgegevens. 

23.2 De door de Klant verstrekte gegevens worden door Het Nije Gelukje uitsluitend 

gebruikt in het kader van de Overeenkomst. 

23.3 De door de klant verstrekte gegevens worden door Het Nije Gelukje gebruikt voor het 

verwerken van de overeenkomst. 

23.4 Alle persoonsgegevens die de klant verstrekt aan Het Nije Gelukje, worden 

vertrouwelijk behandeld en zullen enkel in handen van Het Nije Gelukje zijn.   

 

24. Slotbepaling 

24.1 Over mogelijke uitzonderingen op deze Algemene levering- en verkoopvoorwaarden en 

in gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien beslist de bedrijfsleiding van 

Het Nije Gelukje. 

24.2 De overeenkomsten en algemene voorwaarden van Het Nije Gelukje beogen een 

redelijke regeling van de rechtsverhouding(en) tussen Het Nije Gelukje en haar klanten. In 

geval van nietigheid van een of meer bepalingen uit een tussen Het Nije Gelukje en haar 



klant geldende rechtsverhouding, zijn partijen gebonden door regels van zoveel mogelijk 

overeenkomstige strekking welke niet nietig zijn. 

24.3 De Algemene Voorwaarden Het Nije Gelukje zijn van toepassing op alle aanbiedingen, 

bestellingen en overeenkomsten van Het Nije Gelukje. Afwijkingen zijn slechts geldig, indien 

uitdrukkelijk overeengekomen en schriftelijk bevestigd. 

24.4 Indien een bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, 

blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Het Nije Gelukje en de klant zullen dan in 

overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de oorspronkelijke 

bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk met het doel en strekking der 

vernietigde bepaling rekening wordt gehouden. 

24.5 Het Nije Gelukje is te allen tijde gerechtigd de verkoopvoorwaarden van Het Nije 

Gelukje te wijzigen. 

 


