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Definitiebepaling

Made by Snip & Snap: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Strijenlaan 7, 4706VK te
Roosendaal, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer: 20168124.
Madebysnipensnap.nl: de website van Made by Snip & Snap waarop zij goederen op afstand aanbiedt en waarop
de consument een overeenkomst op afstand sluit met Made by Snip & Snap.
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Made by Snip & Snap
georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van goederen tot en met het sluiten van de overeenkomst
uitsluitend gebruik wordt gemaakt 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 de consument en Made by Snip & Snap gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een
overeenkomst op afstand sluit met Made by Snip & Snap.
Dag: kalenderdag
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst
op afstand.
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Identiteit van Made by Snip & Snap

Made by Snip en Snap
Vestigingsadres:
Strijenlaan 7
4706VK Roosendaal
E-mailadres:
Telefoonnummer:

info@madebysnipensnap.nl
0165-564075 (bereikbaar tijdens kantooruren)

KvK-nummer:
20168124
BTW-identificatienummer: NL155221504B01
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Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk door Made by Snip & Snap verricht aanbod en op
iedere tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Made by Snip & Snap en de consument.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de
consument beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan
worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit onder omstandigheden redelijkerwijs
onmogelijk is, zal - voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten – worden aangegeven dat de algemene
voorwaarden bij Made by Snip & Snap zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig
mogelijk kosteloos aan hem worden toegezonden.

Het aanbod
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in
het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een nauwkeurige en volledige omschrijving van de aangeboden goederen. De beschrijving is
voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken. Het gebruik van
afbeeldingen betreft een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen. Kennelijke vergissingen
of andere onjuistheden in het aanbod binden Made by Snip & Snap niet.

Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst op afstand komt tot stand op het moment dat Made by Snip & Snap de bestelling van de
consument heeft bevestigd. Tot het moment dat de bestelling van de consument niet is bevestigd, kan de
consument de overeenkomst ontbinden.
De door Made by Snip & Snap langs elektronische weg verstuurde bevestiging wordt geacht te zijn ontvangen
op het moment dat de bevestiging door Made by Snip & Snap is verzonden.

Algemene webshop voorwaarden
Made by Snip en Snap

Artikel 6
1.
2.

3.
4.

2.

3.
4.

Telefoon
Mobiel
Email
Internet

+31 (0) 165 56 40 75
+31 (0) 6 443 780 07
info@madebysnipensnap.nl
www.madebysnipensnap.nl

Bank
BTW
KvK

74.86.50.334
NL155221504B01
20168124

Made by Snip & Snap neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en uitvoeren
van de bestelling.
Made by Snip & Snap zal geaccepteerde bestellingen zoveel mogelijk uitvoeren overeenkomstig de
leveringstermijnen die in het aanbod zijn vermeld. Indien in het aanbod geen leveringstermijn is vermeld zal Made
by Snip & Snap de overeenkomst uiterlijk binnen dertig dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is
overeengekomen. Indien de levering vertraging ondervindt, of een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan
worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan bericht uiterlijk dertig dagen na plaatsing van de bestelling.
De consument heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden. Door de consument reeds verrichte
betalingen zullen door Made by Snip & Snap zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na
terugzending van de goederen, terug worden betaald.
Tenzij anders is overeengekomen geldt als plaats van levering het adres dat de consument bij de bestelling
bekend heeft gemaakt.
Vanaf het moment van bezorging of in ontvangstname van de goederen door de consument draagt de
consument het risico van verlies of beschadiging van de goederen.
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Strijenlaan 7
4706 VK Roosendaal

Bedenktijd en herroepingsrecht

Gedurende veertien dagen na ontvangst van de producten heeft de consument het recht de overeenkomst op
afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Deze termijn vangt aan op het moment dat de producten door
de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Made by Snip & Snap bekend gemaakte
vertegenwoordiger, zijn ontvangen.
Gedurende de termijn bedoeld in lid 1 zal de consument zorgvuldig omgaan met de goederen en de eventuele
verpakking. De consument zal de goederen slechts in die mate uitpakken en/ of gebruiken voor zover nodig is om
te kunnen beoordelen of hij de goederen wenst te behouden. Indien de consument van zijn herroepingsrecht
gebruik maakt, zal hij de goederen – voor zover redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan
Made by Snip & Snap retourneren, volgens de door Made by Snip en Snap verstrekte instructies.
Indien de consument gebruikt maakt van zijn rechten die uit dit artikel voortvloeien, komen de kosten van
eventuele terugzending voor zijn rekening.
Door de consument reeds verrichte betalingen zullen door Made by Snip & Snap zo spoedig mogelijk en ieder
geval binnen veertien dagen na terugzending van de goederen terug worden betaald.
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Conformiteit en garantie
Made by Snip & Snap staat er voor in dat de goederen aan de overeenkomst beantwoorden, aan de in het
aanbod vermelde eigenschappen en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid voldoen.
Een door Made by Snip & Snap of derden verstrekte garantie laat de wettelijke rechten en vorderingen die de
consument op grond van de overeenkomst tegenover Made by Snip & Snap kan doen gelden onverlet.
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Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden goederen niet
verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
De in het aanbod vermelde tarieven zijn exclusief verzendkosten en inclusief btw. Voor de totstandkoming van de
overeenkomst op afstand wordt de hoogte van de verzendkosten uitdrukkelijk vermeld.
Tenzij vooruitbetaling is overeengekomen dienen betalingen te geschieden binnen veertien dagen na ontvangst
van de goederen.
Indien de consument gebruik maakt van de mogelijkheid om vooruit te betalen, kan hij geen enkel recht doen
gelden met betrekking tot de uitvoering van de desbetreffende bestelling indien de vooruitbetaling nog niet heeft
plaatsgevonden.
Een onjuistheid in door de consument verstrekte betaalgegevens dient onverwijld ter kennis te worden gesteld
van Made by Snip en Snap.
Indien tijdige betaling achterwege blijft is de consument van rechtswege in verzuim. Vanaf het moment dat het
verzuim intreedt is de consument wettelijke rente verschuldigd. De periode waarover de wettelijke rente wordt
berekend eindigt op het moment dat de verschuldigde betaling volledig is voldaan.
Redelijke kosten ter voldoening van de verschuldigde betaling, ten aanzien waarvan de klant in verzuim is,
komen voor zijn rekening. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de
Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel volgens Rapport Voorwerk II.
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Strijenlaan 7
4706 VK Roosendaal

Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken
heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk te worden ingediend bij Made by Snip & Snap.
Bij Made by Snip & Snap ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst
beantwoord.
Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord
met een ontvangstbevestiging en een indicatie wanneer de consument een uitvoeriger antwoord kan
verwachten.
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Op elke overeenkomst tussen de consument en Made by Snip & Snap is Nederlands recht van toepassing.
Van toepassing is steeds die versie van de onderhavige algemene voorwaarden welke ten tijde van de
totstandkoming van de overeenkomst ter beschikking van de consument is gesteld.

