Algemene Voorwaarden – Blij fruitje
voor consumenten

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Blijfruitje: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, zijnde de ondernemer die producten op afstand
aan consumenten aanbiedt;
2. Consument / U: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een
overeenkomst op afstand aangaat met Blijfruitje;
3. De website: www.blijfruitje.com
4. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst tussen de consument en Blijfruitje, tot stand gekomen na het
plaatsen van een bestelling via de website, althans bij de totstandkoming waarvan uitsluitend gebruik is
gemaakt van technieken voor communicatie op afstand;
5. Aanbod; een aanbod van Blijfruitje zoals vermeldt op de website;
Artikel 2 – Identiteit van Blijfruitje
Blijfruitje is een vestiging, alsmede een handelsnaam, van “Van Iterson Interim Management” beiden
ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 32117716, gevestigd en kantoorhoudende te (1412 GV)
Naarden aan de Lambertus Hortensiuslaan 13.
E-mailadres:info@blijfruitje.com
BTW-identificatienummer:NL 186494051.B01
Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Bijfruitje zoals vermeld op de website
en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Blijfruitje en consument.
2. Deze algemene voorwaarden zijn in te zien en gratis te downloaden op de website.
3. Door het plaatsen van een bestelling via de website aanvaard u de toepasselijkheid van deze algemene
voorwaarden.
Artikel 4 - Het aanbod
1. Blijfruitje is gerechtigd een aanbod op haar website te allen tijde te wijzigen.
2. Indien een aanbod door Blijfruitje wordt gewijzigd nadat het aanbod door u is aanvaard middels het plaatsen
van een bestelling, dan is deze wijziging niet van toepassing op uw bestelling.
3. Het aanbod bevat een zodanige omschrijving van de aangeboden producten om een goede beoordeling van
het aanbod door u mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Blijfruitje niet.
Artikel 5 - De overeenkomst
1. Indien u het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard middels het plaatsen van een bestelling,
bevestigt Blijfruitje onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de bestelling.
2. Blijfruitje is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd
deelt Blijfruitje dit mee uiterlijk binnen 1 werkdag na ontvangst van de bestelling, bij gebreke waarvan de
bestelling door Blijfruitje is aanvaard.
3. Tot het moment dat de bestelling door Blijfruitje is aanvaard heeft u het recht de bestelling kosteloos te
annuleren.
4. Een overeenkomst komt slechts tot stand door aanvaarding van de bestelling door Blijruitje.
Artikel 6 - Herroepingsrecht
1.
Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder
opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na
levering van het product.
2.
Tijdens deze termijn bent u gehouden zorgvuldig om te gaan met het product en de
verpakking. U zult het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te
kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden.
3.
Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, dient u het product met alle
geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking zo
spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 7 dagen aan Blijfruitje retourneren, conform de door de door
Blijfruitje verstrekte instructies.
4.
Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor uw
rekening.
5.
Indien u een bedrag betaald heeft zal Blijfruitje dit bedrag, exclusief eventuele verzendkosten,
zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen nadat de teruggezonden producten in ontvangst zijn
genomen aan u terugbetalen.

Artikel 7 – Prijzen / betaling
1. De in het aanbod vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, behoudens indien
uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Eventueel verleende kortingen zijn altijd eenmalig.
3. Betaling kan geschieden op de wijze als aangegeven in de ontvangstbevestiging van de bestelling.
4. Behoudens indien u heeft aangegeven gebruik te willen maken van verzending onder rembours dan wel voor
betalen bij afhalen van de bestelling op de vestiging, zal een bestelling eerst worden verzonden na ontvangst
van de betaling.
Artikel 8 - Levering en uitvoering
1. Blijfruitje zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de
uitvoering van bestellingen van producten.
2. Blijfruitje zal door haar aanvaarde bestellingen met bekwame spoed aan u leveren, doorgaans binnen 2
werkdagen doch uiterlijk binnen 5 werkdagen nadat de betaling is ontvangen, tenzij u met Blijfruitje een
langere leveringstermijn bent overeengekomen.
3. Als plaats van levering geldt het adres dat u aan Blijfruitje kenbaar heeft gemaakt.
4. Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, middels verzending per post. De levering vindt plaats op
het tijdstip van bezorging in de brievenbus dan wel op het tijdstip dat de producten door of namens u in
ontvangst zijn genomen.
5. Indien de levering vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden
uitgevoerd, ontvangt u hiervan uiterlijk binnen de termijn als bedoeld in lid 2 bericht. U heeft in dat geval het
recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en zonder recht op eventuele schadevergoeding.
6. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Blijfruitje het bedrag dat u betaald heeft zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van levering bij Blijfruitje,
tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
8. Blijfruitje zal bij verzending van het product aan u de volgende informatie schriftelijk meesturen:
a. De wijze waarop u klachten aan Blijfruitje kenbaar kan maken;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop u van het herroepingsrecht gebruik kunt maken.
Artikel 9 – Klachtenregeling
1. U heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten, binnen bekwame tijd doch uiterlijk binnen 14
dagen na levering, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Blijfruitje op info@blijfruitje.com.
3. Blijfruitje zal klachten binnen een termijn van 7 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst
beantwoorden.
4. Indien een klacht die voldoet aan het gestelde in lid 2 betrekking heeft op de kwaliteit van de geleverde
producten en de klacht wordt door Blijfruitje erkent, dan zal Blijfruitje de klacht afhandelen als ware sprake
van het herroepingrecht als bedoeld in artikel 6. Alsdan zullen tevens de verzendkosten aan u worden terug
betaald.
Artikel 10 - Slotbepalingen
1. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de
overige bepalingen hun geldigheid behouden.
2. Blijfruitje is gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Tussen de consument
en Blijfruitje is steeds de versie van de algemene voorwaarden van toepassing zoals deze luidt ten tijde van
het plaatsen van een bestelling.
3. Op overeenkomsten tussen Blijfruitje en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking
hebben is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

------------Deze algemene voorwaarden zijn in te zien en gratis te downloaden op www.blijfruitje.com en worden op verzoek
gratis aan u toegezonden.

