Artikel 1. Ondernemergegevens

Naai Clusief
Rijweg 50
2870 Puurs
E-mailadres: hello@naaiclusief.be
Ondernemingsnummer: BE0819.241.610

Artikel 2. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het volledige aanbod van Naai Clusief.
Deze voorwaarden zijn ten allen tijde en voor iedereen toegankelijk en zijn opgenomen op de
internetsite van Naai Clusief. Op eenvoudig verzoek kan u een schriftelijk exemplaar bezorgd
worden.
Het plaatsen van een bestelling houdt uw akkoord in met de leverings- en betalingsvoorwaarden.
Naai Clusief behoudt zich het recht toe om haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het
verstrijken van de looptijd te wijzigen. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens
18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke
voogd te laten plaatsen. Als we merken dat en bestelling geplaatst is door een minderjarige,
kunnen we deze bestelling weigeren.

Artikel 3. Prijs
De prijzen zijn deze zoals vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling.
Alle prijzen op de site zijn in EURO en inclusief 21% BTW. De opgave van prijs slaat uitsluitend
op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto's zijn decoratief
bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.Â

Artikel 4. Herroepingsrecht
Overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 49 en volgende van 6 april 2010) heeft de
afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen
zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde
zaken zijn afgeleverd. De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te
controleren. De afnemer moet op Naai Clusief inlichten over het feit dat er een verzending zal
worden teruggestuurd. Het terugsturen van de geleverde zaken is geheel voor eigen rekening en
risico van de afnemer. Indien de afnemer na afloop van de termijn van 14 werkdagen de
geleverde zaken niet aan Naai Clusief heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer
dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van
een bewijs van postbezorging.
Terugzending van de zaken kan alleen in de originele of gelijksoortige verpakking en zonder
enige gebruikssporen (vlekken, beschadigingen, verknippingen, enz).
Alle afgeknipte stoffen en fournituren kunnen enkel worden teruggestuurd met een
minimumlengte van 100 cm of een veelvoud hiervan. Wanneer aan alle voorwaarden is voldaan,
draagt Naai Clusief er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending,
het volledige aankoopbedrag aan de afnemer wordt terugbetaald.
Om je herroepingsrecht, zowel in het geval van levering van diensten als levering van goederen
snel en correct uit te oefenen, kan je het formulier opvragen via mail, invullen en dit opsturen
naar Rijweg 50 - 2870 Puurs of doormailen naar hallo@naaiclusief.be. Wij zullen je per e-mail
een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.
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Artikel 5. Gegevensbeheer
Indien u een bestelling plaatst bij Naai Clusief, dan worden uw gegevens opgenomen in het
klantenbestand van Naai Clusief. Hiervoor wordt verwezen naar ons privacybeleid.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de
exclusieve eigendom van Naai clusief.
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Naai Clusief te
wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7. Garantie
Naai Clusief garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van
bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst
in redelijkheid zijn bedoeld. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een
aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking
van de goederen te bewaren. Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Naai Clusief zo snel
mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na
vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of
vervanging. Naai Clusief is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken
voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het
gebruik of de toepassing van de zaken.
Indien klachten van de afnemer Naai Clusief gegrond worden bevonden, zal Naai Clusief naar
haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke
regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van
Naai Clusief zich beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende zaken. Iedere
aansprakelijkheid van Naai Clusief voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder
mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte
schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst, schade ontstaan aan andere
objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten.

Artikel 8. Overeenkomst
Een overeenkomst tussen Naai Clusief en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht
door Naai Clusief op haalbaarheid is beoordeeld.
Naai Clusief behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of
opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder bepaalde voorwaarden.

Artikel 9. Overmacht
In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval
kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de
overeenkomst definitief ontbinden.
Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze
verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen,
brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of
verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn
van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde
derden, ...

Artikel 10. Betaling
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De levering vindt pas plaats na ontvangst van het factuurbedrag. Wanneer de betaling binnen de
14 dagen niet ontvangen werd worden de contractvoorwaarden opnieuw besproken.Â Om een
veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de
transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te
betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het
"slotje" in de onderste statusbalk van je browser. Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules
op onze website aanvaarden en cash bij afhaling.

Artikel 11. Levering en uitvoering
Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven
adres.Â Elke levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. De leveringsperiode start pas na
ontvangst van het factuurbedrag. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar zijn
louter indicatief: geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de
koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper. Naai Clusief heeft het recht
om gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de
eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.
Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet
overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen
met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen
melden en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst. We
kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige
levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze
aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan
wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.Â De verzending van de bestelling
is volledig op risico van de koper. Naai Clusief biedt de mogelijkheid om te kiezen voor een
verzekerde postzending.

Artikel 12 Klachtenregeling en geschillen
Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is
uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische
rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van
toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats
teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.

Privacy & Cookies
Deze website is eigendom van:
Naai Clusief
Rijweg 50 - 2870 Puurs
E-mail: hello@naaiclusief.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0819.241.610
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de
volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of
bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe
aan Naai Clusief of rechthoudende derden.
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Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan
persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of
juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
Naai Clusief levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig,
juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich
voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden
zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal naam
onderneming de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Naai Clusief kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of
onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt
gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.
De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving
aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Naai Clusief geeft geen garanties voor de goede
werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een
slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade,
rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de
website.
Naai Clusief kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of
andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of
van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking,
van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op
het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar
onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert
op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Naai Clusief verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere
kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de
inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de
rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd.

Privacybeleid
Naai Clusief verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere
informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Dorien Van den
Heuvel, hallo@naaiclusief.be.

Verwerkingsdoeleinden
Naai Clusief verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en
orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie,
opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde
reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking
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Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming en (b)
noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.
De klant heeft steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de
termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied
van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en
overdraagbaarheid van persoonsgegevens
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten)
verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten
beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op
basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en
machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te
laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:
zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: hallo@naaiclusief.be.

Klacht
De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de
Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel commission@privacycommission.be).

Het gebruik van â€œcookiesâ€•
Tijdens een bezoek aan de site kunnen â€˜cookies' op de harde schijf van uw computer
geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de
browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website
raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan
slechts een machine identificeren.
De website maakt gebruik van â€˜First party cookies'. Dit zijn technische cookies die gebruikt
worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren.
Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog
: een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.
De website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden
door Google Inc. (â€œGoogleâ€•). Google Analytics maakt gebruik van â€œcookiesâ€•
(tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe
gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van
de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen
op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de
website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en
andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google
mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of

5/6

voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet
combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies
weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er
echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.
Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de
informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een
waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw
harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de helpfunctie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen
verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
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