ALGEMENE VOORWAARDEN REBOTTLED B.V.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het bestellen van producten door klanten bij de
besloten vennootschap Rebottled B.V. en eventuele gelieerde ondernemingen, statutair gevestigd te
Utrecht en aldaar kantoorhoudend aan 2e Daalsedijk 6a (3551 EJ), (hierna “ondernemer”). Alle
diensten van ondernemer aan klanten worden uitsluitend onder deze voorwaarden verleend, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
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DEFINITIES

In deze voorwaarden zullen onder de hierna opgenomen begrippen het volgende worden verstaan:
Klant:
een ondernemer - of een bedrijf - die een overeenkomst (op afstand)
aangaat met de ondernemer;
Dag:
kalenderdag;
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;
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.
Ondernemer:
de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten (op
afstand) aan klanten aanbiedt;
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 klant en ondernemer gelijktijdig in dezelfde
ruimte zijn samengekomen.
Algemene Voorwaarden:
de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

ARTIKEL 2

TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten,
rechtsbetrekking en overeenkomsten tussen ondernemer en klant.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
voorwaarden aan de klant 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 klant 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 klant ter beschikking worden gesteld op zodanige
wijze dat deze door de klant 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 klant langs elektronische weg of op
andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor
het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen
worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
5. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, danwel onduidelijkheden omtrent
een of meerdere bepalingen, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene
voorwaarden.
ARTIKEL 3

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. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten
en/of diensten. De ondernemer draagt zorg voor een voldoende gedetailleerd aanbod om een
goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of
kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding
zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5. Afbeeldingen bij producten zijn een zoveel als mogelijk waarheidsgetrouwe weergave van de
aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact
overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
6. 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. Dit betreft in het
bijzonder:
a. de prijs exclusief belastingen, tenzij anders vermeld;
b. de eventuele kosten van verzending;
c. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor
nodig zijn;
d. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
e. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de
ondernemer de prijs garandeert;
f. de manier waarop de klant, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het
kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst
herstellen;
g. de minimale duur van de overeenkomst in geval van een duurtransactie.

ARTIKEL 4

DE O
 VEREENKOMST

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 van dit artikel en artikel 5, 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 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. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en
organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij
voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal de ondernemer
daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de klant aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals 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.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op
zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op
een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de klant met klachten terecht
kan;
b. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
c. de in artikel 3 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer
deze gegevens al aan de klant heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
d. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft
van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de
eerste levering.
7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende
beschikbaarheid van de betreffende producten.
ARTIKEL 5

EIGENDOMSOVERGANG E N R
 ISICO

1. Behoudens het gestelde in de leden 2 en 4 van dit artikel zal de eigendom van en het risico voor
de goederen op de klant overgaan bij aflevering.
2. Zolang de klant niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft
voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt de ondernemer zich de eigendom van de
goederen voor. In dat geval gaat het eigendom op de klant over, zodra de klant aan al zijn
verplichtingen jegens de ondernemer heeft voldaan.
3. Indien er gerede twijfel bij de ondernemer bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de klant, is
de ondernemer bevoegd de bezorging van goederen uit te stellen, totdat de klant zekerheid voor
de betaling heeft verschaft. De klant is aansprakelijk voor de door de ondernemer door deze
vertraagde aflevering te lijden schade.
4. Als de ondernemer op verzoek van de klant overeenkomstig het bepaalde in lid 3 de verzending
uitstelt, zullen de goederen eigendom blijven van de ondernemer en voor diens risico blijven,
totdat de goederen bij de klant zijn bezorgd en afgeleverd op de door klant aangegeven plaats of
plaatsen als bedoeld in artikel 8.
ARTIKEL 6

DE P RIJS

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. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop
de prijsverhoging ingaat.
4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw.
5. 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.
ARTIKEL 7

CONFORMITEIT EN GARANTIE

1. De ondernemer staat ervoor 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 4 dagen na levering aan de
ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in
de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
3. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De
ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de
producten voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen ten
aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
4. De aansprakelijkheid van de ondernemer is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig goed
of tot vervanging van dat goed of van een onderdeel ervan, een en ander ter beoordeling van de
ondernemer
5. De garantie geldt niet indien:
a. Schade aan glaswerk het gevolg is van val- of stootschade, slijtage en/of ander
onzorgvuldig handelen van de klant;
b. De klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden
heeft laten repareren en/of bewerken;
c. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins
onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer
en/of op de verpakking behandeld zijn;
d. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid
heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste
materialen.
ARTIKEL 8

LEVERING E N U
 ITVOERING

1. De ondernemer 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
eventuele 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 het bedrijf
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.
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. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer 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.
6. 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

bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of de klant de
producten afhaalt danwel zelf zorg draagt voor transport van de goederen.
7. Indien om welke reden ook de klant niet in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip
in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal de ondernemer, als zijn
opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van de klant de goederen bewaren, beveiligen en
alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij bij de klant
bezorgd zijn.
8. De klant is verplicht aan de ondernemer de opslagkosten volgens het bij de ondernemer
gebruikelijke tarief en, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te
vergoeden vanaf het tijdstip, dat de goederen voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat
een later tijdstip is, vanaf de in de koopovereenkomst overeengekomen leveringsdatum.
ARTIKEL 9

DUURTRANSACTIES: D
 UUR, O
 PZEGGING EN V ERLENGING

1. De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van
daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De klant kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur
opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn
van ten hoogste één maand.
3. De klant kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
a. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in
een bepaalde periode;
b. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
c. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft
bedongen.
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren
van producten of diensten, wordt na het verstrijken van de bepaalde tijd stilzwijgend verlengd
voor onbepaalde duur tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
5. De klant mag in geval van een verlenging als bedoeld in lid 4 van dit artikel te allen tijde
opzeggen met een opzegtermijn van drie maanden.
ARTIKEL 10

BETALING

1. De klant is verplicht de koopprijs binnen 14 dagen na aflevering, of zoveel eerder als
overeengekomen, te voldoen waarbij de klant verplicht kan worden 50% van de koopprijs bij
vooruitbetaling en de rest contant bij aflevering (of binnen 14 dagen na aflevering) te voldoen.
2. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan
een ingebrekestelling met een termijn van één week, is de ondernemer bevoegd de
koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is
de klant aansprakelijk voor de door de ondernemer geleden schade, onder meer bestaande uit
winstderving, uit transportkosten en uit de kosten van de ingebrekestelling.
3. Indien klant niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is de klant gehouden
tot vergoeding van alle door ondernemer gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke
(incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door
de rechter vastgestelde kostenveroordeling. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op
tenminste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 250. Tevens worden de
buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridische advies en bijstand. Uit het
enkele feit dat ondernemer zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de
gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.
ARTIKEL 11

OVERMACHT

1. De in artikel 8 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke de
ondernemer door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.
2. Van overmacht aan de zijde van de ondernemer is sprake, indien de ondernemer na het sluiten
van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan

de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog,
terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting,
uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën,
storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van de ondernemer als bij derden,
van wie de ondernemer de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet
betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door
alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van de ondernemer ontstaan.
3. Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel de
ondernemer als de klant bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval
heeft de ondernemer slechts recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten.
4. Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de
klant, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, de
bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de
daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds
uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder verplichting hetgeen hem reeds geleverd
was naar de ondernemer terug te zenden voor rekening en risico van de klant, indien de klant kan
aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen door de klant niet meer
doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van de resterende goederen.
ARTIKEL 12

AANSPRAKELIJKHEID EN V RIJWAREN

1. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade van klant die ontstaat doordat klant aan
ondernemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt. Ondernemer is niet aansprakelijk
voor beschadiging of tenietgaan van producten tijdens vervoer, indien het vervoer of de
verzending geschiedt op initiatief van de klant.
2. Ondernemer is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade die
het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door ondernemer.
3. Ondernemer is jegens klant uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is
van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de
overeenkomst. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat volgens de
aansprakelijkheidsverzekeraar van ondernemer voor het betreffende geval wordt uitgekeerd,
vermeerderd met het eventueel door ondernemer uit hoofde van de verzekering te dragen eigen
risico.
4. Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is
de aansprakelijkheid van ondernemer beperkt tot het factuurbedrag, ofwel de waarde van de
goederen die op dat moment geleverd zijn of worden. In geen geval zal de totale vergoeding van
de schade op grond van dit artikel meer bedragen dan € 10.000, per gebeurtenis, waarbij een
reeks samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, tenzij partijen – gezien de
omvang van de opdracht of de risico’s die met de opdracht gepaard gaan – reden zien om bij het
aangaan van de overeenkomst af te wijken van dit maximum.
5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien en
voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van ondernemer of haar leidinggevend
management. Klant is gehouden om schade beperkende maatregelen te nemen.
6. Klant vrijwaart ondernemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is
doordat klant aan ondernemer geen, onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
7. Klant vrijwaart ondernemer voor aanspraken van derden (medewerkers van ondernemer en door
ondernemer ingeschakelde derden daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van de
overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of nalaten van klant of van
onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.
ARTIKEL 13

INTELLECTUEEL EIGENDOM

1. Het is klant uitdrukkelijk verboden om de producten waarin intellectuele eigendomsrechten van
ondernemer zijn vervat, dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met
betrekking tot het gebruik waarvan Ondernemer gebruiksrechten heeft verworven te
verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
2. Het is klant niet toegestaan om de in het eerste lid genoemde producten zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van ondernemer aan derden ter hand te stellen noch door te verkopen,

anders dan op grond van een eventuele wettelijke plicht. Klant zal in dat geval zijn verplichtingen
op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.
ARTIKEL 14

ONTBINDING

1. Onverminderd het bepaalde in deze algemene voorwaarden wordt de koop- of duurovereenkomst
ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop
de klant in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt,
of een verzoek van de ondernemer, natuurlijke persoon, door de rechtbank wordt ingewilligd tot
het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling, of door beslaglegging,
ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen
ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende
verplichtingen als boedelschuld erkent.
2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De klant
is aansprakelijk voor de door de ondernemer geleden schade, onder meer bestaande uit
winstderving en transportkosten.
ARTIKEL 15

KLACHTENREGELING

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de
klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 4 dagen volledig en duidelijk
omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de klant de gebreken heeft
geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf
de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd
vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht
van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk
anders aangeeft.
5. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar
keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
ARTIKEL 16

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. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
ARTIKEL 17

AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

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.
ARTIKEL 18 IDENTITEIT ONDERNEMER
Naam ondernemer: Rebottled
Vestigingsadres:
2e Daalsedijk 6a
3551 EJ Utrecht
Nederland
Retourzendingen van Rebottled glazen adresseren aan:
Niels Bohrweg 121
3542 CA Utrecht
Nederland

Telefoonnummer: +31612974346
Bereikbaar tussen 09:30 uur tot 17:30
E-mailadres: info@rebottled.nl
KvK-nummer: 70498474
Btw-identificatienummer: 858345092B01

