AANVULLENDE ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN
‘t Leerlab
1. Definities

De definities die in deze aanvullende algemene leveringsvoorwaarden worden gebruikt
worden toegelicht in de algemene leveringsvoorwaarden van ’t Leerlab.
Deze aanvullende leveringsvoorwaarden zijn specifiek van toepassing op de via de webshop
te bestellen Planagenda’s van ’t Leerlab.

2. Bulkbestellingen
2.1 Dit artikel is enkel en alleen van toepassing indien opdrachtgever ten minste 10 stuks of
meer van één en hetzelfde product wil bestellen, zgn. bulkbestellingen.
2.2 Wanneer een afnemer meer exemplaren van éen product bestelt, kan ’t Leerlab geen
levertijd garanderen.
2.3 Bulkbestellingen van 10 stuks of meer kunnen niet worden geretourneerd.
2.4 ‘t Leerlab is niet aansprakelijk voor gebreken aan de producten , die zijn ontstaan als
gevolg van normale slijtage, of door schade die het gevolg is van omstandigheden waarop ’t
Leerlab geen invloed kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden of schade
ontstaan tijdens transport.

3. Levering en uitvoering
3.1’t Leerlab zal de nodige zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en de
uitvoering van bestellingen van producten.
3.2 Voor een bestelling via de website www.tleerlab.nl geldt als plaats van levering het adres
dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3.3 Als plaats van levering geldt in beginsel het adres van de afnemer dat gekoppeld is aan
zijn Kamer van Koophandel inschrijving (in Nederland) of aan zijn inschrijving in het Belgisch
handelsregister. Pas nadat een verificatie van het zakelijk account heeft plaatsgevonden kan
de afnemer aan het bedrijf een andere plaats van levering kenbaar maken.
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3.4 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 2 van deze algemene voorwaarden is
vermeld, zal ‘t Leerlab geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen
14 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging
vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden
uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan bericht, uiterlijk één maand nadat hij de bestelling
geplaatst heeft. De afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten
te ontbinden.
3.5 In geval van ontbinding conform het vorige lid zal ’t Leerlab het bedrag dat de afnemer
reeds vooruitbetaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding,
terugbetalen.
3.6 ‘t Leerlab is niet aansprakelijk voor gebreken aan de producten, die zijn ontstaan als
gevolg van normale slijtage, of door schade die het gevolg is van omstandigheden waarop ’t
Leerlab geen invloed kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden of schade
ontstaan tijdens transport.

4. Reclamatie en herroepingsrecht
4.1 Afnemer is verplicht het geleverde te inspecteren op gebreken direct na het moment dat
de producten hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort afnemer te onderzoeken
of kwaliteit en/of kwantiteit overeenstemt met hetgeen is overeengekomen.
4.2 Indien van een gebrek, later dan in 4.1 is gesteld, melding wordt gemaakt, dan komt de
afnemer geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
4.3 Bij de aankoop van producten heeft de afnemer de mogelijkheid de overeenkomst
zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 (veertien) dagen. Deze termijn gaat
in op de dag na ontvangst van het product door de afnemer of een vooraf door de afnemer
aangewezen en aan ‘t Leerlab bekendgemaakte vertegenwoordiger.
4.4 Tijdens deze termijn zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de
verpakking. Afnemer zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover
dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien afnemer
van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren
en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan ’t Leerlab
retourneren, conform de door ’t Leerlab verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4.5 Indien de afnemer tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De
afnemer blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de eventuele overige
bestelde producten.

2/2

