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artIkel 1 - defInItIes:
In	deze	voorwaarden	wordt	verstaan	onder:
1.	 Aanvullende	 overeenkomst:	 een	 overeen-
komst	waarbij	de	klant	producten,	digitale	in-
houd	en/of	diensten	verwerft	 in	verband	met	
een	overeenkomst	op	afstand	en	deze	zaken,	
digitale	inhoud	en/of	diensten	door	de	onder-
nemer	worden	geleverd	of	door	een	derde	par-
tij	op	basis	van	een	afspraak	tussen	die	derde	
en	de	ondernemer;
2.	 Bedenktijd:	de	termijn	waarbinnen	de	klant	
gebruik	kan	maken	van	zijn	herroepingsrecht;
3.	 Klant:	 de	 persoon	 die	 handelt	 voor	 doel-
einden	die	verband	houden	met	zijn	handels-,	
bedrijfs-,	ambachts-	of	beroepsactiviteit;
4.	 Dag:	kalenderdag;
5.	 Digitale	 inhoud:	 gegevens	 die	 in	 digitale	
vorm	geproduceerd	en	geleverd	worden;
6.	 Duurzame	 gegevensdrager:	 elk	 hulpmid-
del	-	waaronder	ook	begrepen	e-mail	-	dat	de	
klant	of	ondernemer	in	staat	stelt	om	informa-
tie	 die	 aan	 hem	 persoonlijk	 is	 gericht,	 op	 te	
slaan	op	een	manier	die	toekomstige	raadple-
ging	of	gebruik	gedurende	een	periode	die	 is	
afgestemd	op	het	doel	waarvoor	de	informatie	
is	 bestemd,	 en	 die	 ongewijzigde	 reproductie	
van	de	opgeslagen	informatie	mogelijk	maakt;
7.	 Herroepingsrecht:	de	mogelijkheid	van	de	
klant	om	binnen	de	bedenktijd	af	 te	zien	van	
de	overeenkomst	op	afstand;
8.	 Ondernemer:	 de	 natuurlijke	 of	 rechtsper-
soon	die	producten,	 (toegang	 tot)	digitale	 in-
houd	 en/of	 diensten	 op	 afstand	 aan	 klanten	
aanbiedt;
9.	 Overeenkomst	 op	 afstand:	 een	 overeen-
komst	die	tussen	de	ondernemer	en	de	klant	
wordt	 gesloten	 in	 het	 kader	 van	een	 georga-
niseerd	systeem	voor	verkoop	op	afstand	van	
producten,	 digitale	 inhoud	 en/of	 diensten,	
waarbij	tot	en	met	het	sluiten	van	de	overeen-
komst	 uitsluitend	 of	 mede	 gebruik	 gemaakt	
wordt	van	één	of	meer	technieken	voor	com-
municatie	op	afstand;
10.	Techniek	 voor	 communicatie	 op	 afstand:	
middel	dat	kan	worden	gebruikt	voor	het	slui-
ten	 van	 een	 overeenkomst,	 zonder	 dat	 klant	
en	ondernemer	gelijktijdig	 in	dezelfde	 ruimte	
hoeven	te	zijn	samengekomen.

artIkel 2 - IdentIteIt van de 
ondernemer
Ondernemer:
I.	Raja.	Lasermachinehout.nl;
Vestigingsadres:
Hazeldonk	6515
4836	LD	Breda;
Telefoonnummer: 06-11378985	dagelijks	tele-
fonisch	bereikbaar	tussen	10:00	en	21:00	uur.	
Contact	via	Whatsapp	is	mogelijk.
E-mailadres: info@lasermachinehout.nl
Website: www.lasermachinehout.nl

KvK-nummer: 50228889
Btw-identificatienummer: NL822627681.B01

artIkel 3 - toepasselIjkheId
1.	 Deze	algemene	voorwaarden	zijn	van	toe-
passing	op	elk	aanbod	van	de	ondernemer	en	
op	elke	 tot	 stand	gekomen	overeenkomst	op	
afstand	tussen	ondernemer	en	klant.
2.	 Voordat	de	overeenkomst	op	afstand	wordt	
gesloten,	wordt	 de	 tekst	 van	 deze	 algemene	
voorwaarden	 aan	 de	 klant	 beschikbaar	 ge-
steld.	Indien	dit	redelijkerwijs	niet	mogelijk	is,	
zal	de	ondernemer	voordat	de	overeenkomst	
op	afstand	wordt	gesloten,	aangeven	op	welke	
wijze	de	algemene	voorwaarden	bij	de	onder-
nemer	zijn	in	te	zien	en	dat	zij	op	verzoek	van	
de	klant	zo	spoedig	mogelijk	kosteloos	worden	
toegezonden.
3.	 Indien	 de	 overeenkomst	 op	 afstand	 elek-
tronisch	wordt	gesloten,	kan	 in	afwijking	van	
het	vorige	lid	en	voordat	de	overeenkomst	op	
afstand	wordt	gesloten,	de	tekst	van	deze	al-
gemene	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	opgesla-
gen	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	an-
dere	wijze	kosteloos	zullen	worden	toegezon-
den.

artIkel 4 - het aanbod
1.	 Indien	 een	 aanbod	 een	 beperkte	 geldig-
heidsduur	 heeft	 of	 onder	 voorwaarden	 ge-
schiedt,	wordt	dit	nadrukkelijk	 in	het	aanbod	
vermeld.
2.	 Het	aanbod	bevat	een	volledige	en	nauw-
keurige	 omschrijving	 van	 de	 aangeboden	
producten	 en/of	 diensten.	 De	 beschrijving	 is	
voldoende	gedetailleerd	om	een	goede	beoor-
deling	van	het	aanbod	door	de	klant	mogelijk	
te	maken.	Als	de	ondernemer	gebruik	maakt	
van	afbeeldingen,	zijn	deze	een	waarheidsge-
trouwe	weergave	van	de	aangeboden	produc-
ten	en/of	diensten.	De	klant	neemt	daarbij	 in	
acht	dat	producten	dat	producten	 redelijker-
wijs	iets	kunnen	afwijken	van	de	foto’s	door	de	
natuurlijke	aard	van	het	gebruikte	hout.	Ken-
nelijke	vergissingen	of	kennelijke	fouten	in	het	
aanbod	binden	de	ondernemer	niet.
3.	 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.

artIkel 5 - de overeenkomst
1.	 De	overeenkomst	komt,	onder	voorbehoud	
van	het	bepaalde	in	lid	4,	tot	stand	op	het	mo-
ment	 van	 aanvaarding	 door	 de	 klant	 van	 het	
aanbod	en	het	voldoen	aan	de	daarbij	gestelde	
voorwaarden.
2.	 Indien	de	klant	het	aanbod	langs	elektroni-
sche	weg	heeft	aanvaard,	bevestigt	de	onder-
nemer	onverwijld	langs	elektronische	weg	de	
ontvangst	van	de	aanvaarding	van	het	aanbod.	
3.	 Indien	 de	 overeenkomst	 elektronisch	 tot	
stand	 komt,	 treft	 de	 ondernemer	 passende	
technische	 en	 organisatorische	 maatregelen	
ter	 beveiliging	 van	 de	 elektronische	 over-
dracht	 van	 data	 en	 zorgt	 hij	 voor	 een	 veilige	
webomgeving.	 Indien	 de	 klant	 elektronisch	

kan	betalen,	zal	de	ondernemer	daartoe	pas-
sende	veiligheidsmaatregelen	in	acht	nemen.
4.	 De	 ondernemer	 kan	 zich	 binnen	 wettelij-
ke	 kaders	 -	 op	 de	 hoogte	 stellen	 of	 de	 klant	
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	 on-
dernemer	op	 grond	 van	dit	 onderzoek	 goede	
gronden	heeft	om	de	overeenkomst	niet	aan	te	
gaan,	is	hij	gerechtigd	gemotiveerd	een	bestel-
ling	of	aanvraag	te	weigeren	of	aan	de	uitvoe-
ring	bijzondere	voorwaarden	te	verbinden.
5.	 De	ondernemer	zal	uiterlijk	bij	levering	van	
het	product,	de	dienst	of	digitale	 inhoud	aan	
de	 klant	 de	 volgende	 informatie,	 schriftelijk	
of	 op	 zodanige	wijze	 dat	 deze	 door	 de	 klant	
op	een	 toegankelijke	manier	kan	worden	op-
geslagen	 op	 een	 duurzame	 gegevensdrager,	
meesturen:	
a.	 de	informatie	over	garanties	en	bestaande	
service	na	aankoop;
b.	 de	prijs	met	 inbegrip	van	alle	belastingen	
van	het	product,	dienst	of	digitale	inhoud;	voor	
zover	van	toepassing	de	kosten	van	aflevering;	
en	de	wijze	van	betaling,	aflevering	of	uitvoe-
ring	van	de	overeenkomst	op	afstand;

artIkel 6 - herroepIngsrecht
De	klant	kan	bij	producten	die	verkeerd	en/of	
beschadigd	 zijn	 ontvangen	 de	 producten	 	 in	
de	 meeste	 gevallen	 retourneren.	 De	 kosten	
hiervoor	zijn	voor	de	klant.	De	klant	dient	hier	
binnen	7	dagen	na	ontvangst	van	de	bestelling	
melding	van	te	maken	per	e-mail	 info@laser-
machinehout.nl.	De	melding	dient	voorzien	te	
zijn	 van	een	duidelijke	omschrijving	en	 foto’s	
van	de	schade	of	de	verkeerd	geleverde	pro-
ducten.	Na	melding	ontvangt	de	klant	binnen	
24	uur	een	reactie	met	verdere	retourinstruc-
ties.	 Het	 eindbesluit	 of	 tot	 retournering	mag	
worden	overgegaan	 ligt	altijd	bij	de	onderne-
mer	zelf.

artIkel 7 - 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	ge-
volg	van	veranderingen	in	btw-tarieven.
2.	 In	 afwijking	 van	het	 vorige	 lid	 kan	de	on-
dernemer	 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	 schom-
melingen	 en	 het	 feit	 dat	 eventueel	 vermelde	
prijzen	richtprijzen	zijn,	worden	bij	het	aanbod	
vermeld.	
3.	 De	 in	 het	 aanbod	 van	 producten	 of	 dien-
sten	genoemde	prijzen	zijn	exclusief	btw.

artIkel 8 - nakomIng overeenkomst 
en extra garantIe 
De	ondernemer	staat	er	voor	in	dat	de	produc-
ten	 en/of	 diensten	 voldoen	 aan	 de	 overeen-
komst,	 de	 in	het	 aanbod	vermelde	 specifica-
ties,	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	 over-
heidsvoorschriften.	

artIkel 9 - leverIng en uItvoerIng
1.	 De	 ondernemer	 zal	 de	 grootst	 mogelijke	
zorgvuldigheid	 in	 acht	 nemen	 bij	 het	 in	 ont-
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vangst	nemen	en	bij	de	uitvoering	van	bestel-
lingen	van	producten	en	bij	de	beoordeling	van	
aanvragen	tot	verlening	van	diensten.
2.	 Als	plaats	van	levering	geldt	het	adres	dat	
de	klant	aan	de	ondernemer	kenbaar	heeft	ge-
maakt.
3.	 Met	inachtneming	van	hetgeen	hierover	in	
artikel	 4	 van	 deze	 algemene	 voorwaarden	 is	
vermeld,	 zal	 de	 ondernemer	 geaccepteerde	
bestellingen	 met	 bekwame	 spoed	 doch	 ui-
terlijk	 binnen	 30	 dagen	 uitvoeren,	 tenzij	 een	
andere	 leveringstermijn	 is	 overeengekomen.	
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.	De	klant	
heeft	 in	 dat	 geval	 het	 recht	 om	 de	 overeen-
komst	zonder	kosten	te	ontbinden	en	recht	op	
eventuele	schadevergoeding.
4.	 Na	ontbinding	conform	het	vorige	lid	zal	de	
ondernemer	het	bedrag	dat	de	 klant	betaald	
heeft	onverwijld	terugbetalen.
5.	 Het	 risico	 van	beschadiging	en/of	 vermis-
sing	van	producten	berust	bij	de	ondernemer	
tot	het	moment	van	bezorging	aan	de	klant	of	

een	vooraf	aangewezen	en	aan	de	ondernemer	
bekend	 gemaakte	 vertegenwoordiger,	 tenzij	
uitdrukkelijk	anders	is	overeengekomen.

artIkel 10 - betalIng
1.	 Voor	 zover	 niet	 anders	 is	 bepaald	 in	 de	
overeenkomst	 of	 aanvullende	 voorwaarden,	
dienen	de	door	de	klant	verschuldigde	bedra-
gen	 te	 worden	 voldaan	 binnen	 14	 dagen	 na	
het	 ingaan	 van	 de	 bedenktermijn,	 of	 bij	 het	
ontbreken	 van	 een	 bedenktermijn	 binnen	 14	
dagen	na	het	sluiten	van	de	overeenkomst.	In	
geval	van	een	overeenkomst	tot	het	verlenen	
van	een	dienst,	vangt	deze	termijn	aan	op	de	
dag	nadat	de	klant	de	bevestiging	van	de	over-
eenkomst	heeft	ontvangen.
2.	 De	klant	heeft	de	plicht	om	onjuistheden	in	
verstrekte	of	vermelde	betaalgegevens	onver-
wijld	aan	de	ondernemer	te	melden.
3.	 Indien	 de	 klant	 niet	 tijdig	 aan	 zijn	 beta-
lingsverplichting(en)	 voldoet,	 is	 deze,	 nadat	
hij	 door	de	ondernemer	 is	 gewezen	op	de	 te	
late	betaling	en	de	ondernemer	de	klant	een	
termijn	van	14	dagen	heeft	gegund	om	alsnog	
aan	zijn	betalingsverplichtingen	te	voldoen,	na	
het	uitblijven	van	betaling	binnen	deze	14-da-

gen-termijn,	 over	 het	 nog	 verschuldigde	 be-
drag	de	wettelijke	rente	verschuldigd	en	is	de	
ondernemer	gerechtigd	de	door	hem	gemaak-
te	buitengerechtelijke	 incassokosten	 in	 reke-
ning	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	klant	afwijken	van	ge-
noemde	bedragen	en	percentages.

artIkel 11 - klachtenregelIng
Klachten	 over	 de	 uitvoering	 van	 de	 overeen-
komst	moeten	binnen	bekwame	tijd	nadat	de	
klant	de	gebreken	heeft	geconstateerd,	volle-
dig	en	duidelijk	omschreven	worden	ingediend	
bij	de	ondernemer.

artIkel 12 - geschIllen
Op	overeenkomsten	tussen	de	ondernemer	en	
de	klant	waarop	deze	algemene	voorwaarden	
betrekking	hebben,	 is	uitsluitend	Nederlands	
recht	van	toepassing.
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