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Artikel1-Definities 
Indezevoorwaardenwordtverstaanonder: 
1.Aanvullendeovereenkomst:eenovereenkomstwaarbijdeconsumentproducten,digitale
inhouden/ofdienstenverwerftinverbandmeteenovereenkomstopafstandendezezaken,
digitaleinhouden/ofdienstendoordeondernemerwordengeleverdofdooreenderdepartij
opbasisvaneenafspraaktussendiederdeendeondernemer; 
2.Bedenktijd:determijnwaarbinnendeconsumentgebruikkanmakenvanzijn
herroepingsrecht; 
3.Consument:denatuurlijkepersoondieniethandeltvoordoeleindendieverbandhouden
metzijnhandels-,bedrijfs-,ambachts-ofberoepsactiviteit; 

4.Dag:kalenderdag; 
5.Digitaleinhoud:gegevensdieindigitalevormgeproduceerdengeleverdworden; 
6.Duurovereenkomst:eenovereenkomstdiestrekttotderegelmatigeleveringvanzaken,
dienstenen/ofdigitaleinhoudgedurendeeenbepaaldeperiode; 
7.Duurzamegegevensdrager:elkhulpmiddel–waaronderookbegrepene-mail–datde
consumentofondernemerinstaatsteltominformatiedieaanhempersoonlijkisgericht,op
teslaanopeenmanierdietoekomstigeraadplegingofgebruikgedurendeeenperiodedieis
afgestemdophetdoelwaarvoordeinformatieisbestemd,endieongewijzigdereproductie
vandeopgeslageninformatiemogelijkmaakt; 
8.Herroepingsrecht:demogelijkheidvandeconsumentombinnendebedenktijdaftezien
vandeovereenkomstopafstand; 
9.Ondernemer:denatuurlijkeofrechtspersoondieproducten,(toegangtot)digitaleinhoud
en/ofdienstenopafstandaanconsumentenaanbiedt; 
10.Overeenkomstopafstand:eenovereenkomstdietussendeondernemerende
consumentwordtgesloteninhetkadervaneengeorganiseerdsysteemvoorverkoopop
afstandvanproducten,digitaleinhouden/ofdiensten,waarbijtotenmethetsluitenvande
overeenkomstuitsluitendofmedegebruikgemaaktwordtvanéénofmeertechniekenvoor
communicatieopafstand; 
11.Modelformuliervoorherroeping:hetinBijlageIvandezevoorwaardenopgenomen
Europesemodelformuliervoorherroeping; 
12.Techniekvoorcommunicatieopafstand:middeldatkanwordengebruiktvoorhetsluiten
vaneenovereenkomst,zonderdatconsumentenondernemergelijktijdigindezelfderuimte
hoeventezijnsamengekomen; 
Artikel2–Identiteitvandeondernemer 
Naamondernemer:Wolgoed 
Vestigingsadres:Lombardstraat22,3311VLDordrecht 
Telefoonnummer:volgtspoedig 
E-mailadres:britta@wolgoed.nl 
KvK-nummer:62531115 
BTW-identificatienummer:NL001826425B62 
Artikel3–Toepasselijkheid 
1.Dezealgemenevoorwaardenzijnvantoepassingopelkaanbodvandeondernemeren
opelketotstandgekomenovereenkomstopafstandtussenondernemerenconsument.

2.Voordatdeovereenkomstopafstandwordtgesloten,wordtdetekstvandezealgemene
voorwaardenaandeconsumentbeschikbaargesteld.Indienditredelijkerwijsnietmogelijk
is,zaldeondernemervoordatdeovereenkomstopafstandwordtgesloten,aangevenop
welkewijzedealgemenevoorwaardenbijdeondernemerzijnintezienendatzijopverzoek
vandeconsumentzospoedigmogelijkkostelooswordentoegezonden. 
3.Indiendeovereenkomstopafstandelektronischwordtgesloten,kaninafwijkingvanhet
vorigelidenvoordatdeovereenkomstopafstandwordtgesloten,detekstvandeze
algemenevoorwaardenlangselektronischewegaandeconsumentterbeschikkingworden
gesteldopzodanigewijzedatdezedoordeconsumentopeeneenvoudigemanierkan
wordenopgeslagenopeenduurzamegegevensdrager.Indienditredelijkerwijsnietmogelijk
is,zalvoordatdeovereenkomstopafstandwordtgesloten,wordenaangegevenwaarvan
dealgemenevoorwaardenlangselektronischewegkanwordenkennisgenomenendatzij
opverzoekvandeconsumentlangselektronischewegofopanderewijzekostelooszullen
wordentoegezonden. 
4.Voorhetgevaldatnaastdezealgemenevoorwaardentevensspecifiekeproduct-of
dienstenvoorwaardenvantoepassingzijn,ishettweedeenderdelidvanovereenkomstige
toepassingenkandeconsumentzichingevalvantegenstrijdigevoorwaardensteeds
beroepenopdetoepasselijkebepalingdievoorhemhetmeestgunstigis. 
Artikel4–Hetaanbod 
1.Indieneenaanbodeenbeperktegeldigheidsduurheeftofondervoorwaardengeschiedt,
wordtditnadrukkelijkinhetaanbodvermeld. 
2.Hetaanbodbevateenvolledigeennauwkeurigeomschrijvingvandeaangeboden
producten,digitaleinhouden/ofdiensten.Debeschrijvingisvoldoendegedetailleerdomeen
goedebeoordelingvanhetaanboddoordeconsumentmogelijktemaken.Alsde
ondernemergebruikmaaktvanafbeeldingen,zijndezeeenwaarheidsgetrouweweergave
vandeaangebodenproducten,dienstenen/ofdigitaleinhoud.Kennelijkevergissingenof
kennelijkefouteninhetaanbodbindendeondernemerniet. 
3.Elkaanbodbevatzodanigeinformatie,datvoordeconsumentduidelijkiswatderechten
enverplichtingenzijn,dieaandeaanvaardingvanhetaanbodzijnverbonden. 
Artikel5–Deovereenkomst 
1.Deovereenkomstkomt,ondervoorbehoudvanhetbepaaldeinlid4,totstandophet
momentvanaanvaardingdoordeconsumentvanhetaanbodenhetvoldoenaandedaarbij
gesteldevoorwaarden. 
2.Indiendeconsumenthetaanbodlangselektronischewegheeftaanvaard,bevestigtde
ondernemeronverwijldlangselektronischewegdeontvangstvandeaanvaardingvanhet
aanbod.Zolangdeontvangstvandezeaanvaardingnietdoordeondernemerisbevestigd,
kandeconsumentdeovereenkomstontbinden. 
3.Indiendeovereenkomstelektronischtotstandkomt,treftdeondernemerpassende
technischeenorganisatorischemaatregelenterbeveiligingvandeelektronischeoverdracht

vandataenzorgthijvooreenveiligewebomgeving.Indiendeconsumentelektronischkan
betalen,zaldeondernemerdaartoepassendeveiligheidsmaatregeleninachtnemen. 
4.Deondernemerkanzichbinnenwettelijkekaders–opdehoogtestellenofdeconsument
aanzijnbetalingsverplichtingenkanvoldoen,alsmedevanaldiefeitenenfactorendievan
belangzijnvooreenverantwoordaangaanvandeovereenkomstopafstand.Indiende
ondernemeropgrondvanditonderzoekgoedegrondenheeftomdeovereenkomstnietaan
tegaan,ishijgerechtigdgemotiveerdeenbestellingofaanvraagteweigerenofaande
uitvoeringbijzonderevoorwaardenteverbinden. 
5.Deondernemerzaluiterlijkbijleveringvanhetproduct,dedienstofdigitaleinhoudaande
consumentdevolgendeinformatie,schriftelijkofopzodanigewijzedatdezedoorde
consumentopeentoegankelijkemanierkanwordenopgeslagenopeenduurzame
gegevensdrager,meesturen: 
a.hetbezoekadresvandevestigingvandeondernemerwaardeconsumentmetklachten
terechtkan; 
b.devoorwaardenwaaronderendewijzewaaropdeconsumentvanhetherroepingsrecht
gebruikkanmaken,danweleenduidelijkemeldinginzakehetuitgeslotenzijnvanhet
herroepingsrecht; 
c.deinformatieovergarantiesenbestaandeservicenaaankoop; 
d.deprijsmetinbegripvanallebelastingenvanhetproduct,dienstofdigitaleinhoud;voor
zovervantoepassingdekostenvanaflevering;endewijzevanbetaling,afleveringof
uitvoeringvandeovereenkomstopafstand; 
e.devereistenvooropzeggingvandeovereenkomstindiendeovereenkomsteenduur
heeftvanmeerdanéénjaarofvanonbepaaldeduuris; 
f.indiendeconsumenteenherroepingsrechtheeft,hetmodelformuliervoorherroeping. 
6.Ingevalvaneenduurtransactieisdebepalinginhetvorigelidslechtsvantoepassingop
deeerstelevering. 
Artikel6–Herroepingsrecht 
Bijproducten: 
1.Deconsumentkaneenovereenkomstmetbetrekkingtotdeaankoopvaneenproduct
gedurendeeenbedenktijdvanminimaal14dagenzonderopgavevanredenenontbinden.
Deondernemermagdeconsumentvragennaarderedenvanherroeping,maardezeniet
totopgavevanzijnreden(en)verplichten. 
2.Deinlid1genoemdebedenktijdgaatinopdedagnadatdeconsument,ofeenvooraf
doordeconsumentaangewezenderde,dienietdevervoerderis,hetproductheeft
ontvangen,of: 

a.alsdeconsumentineenzelfdebestellingmeerdereproductenheeftbesteld:dedag
waaropdeconsument,ofeendoorhemaangewezenderde,hetlaatsteproductheeft
ontvangen.Deondernemermag,mitshijdeconsumenthiervoorafgaandaanhet
bestelprocesopduidelijkewijzeoverheeftgeïnformeerd,eenbestellingvanmeerdere
productenmeteenverschillendelevertijdweigeren. 
b.alsdeleveringvaneenproductbestaatuitverschillendezendingenofonderdelen:dedag
waaropdeconsument,ofeendoorhemaangewezenderde,delaatstezendingofhet
laatsteonderdeelheeftontvangen; 
c.bijovereenkomstenvoorregelmatigeleveringvanproductengedurendeeenbepaalde
periode:dedagwaaropdeconsument,ofeendoorhemaangewezenderde,heteerste
productheeftontvangen. 
Bijdienstenendigitaleinhouddienietopeenmateriëledragerisgeleverd: 
3.Deconsumentkaneendienstenovereenkomsteneenovereenkomstvoorleveringvan
digitaleinhouddienietopeenmateriëledragerisgeleverdgedurendeminimaal14dagen
zonderopgavevanredenenontbinden.Deondernemermagdeconsumentvragennaarde
redenvanherroeping,maardezeniettotopgavevanzijnreden(en)verplichten. 
4.Deinlid3genoemdebedenktijdgaatinopdedagdievolgtophetsluitenvande
overeenkomst. 
Verlengdebedenktijdvoorproducten,dienstenendigitaleinhouddienietopeenmateriële
dragerisgeleverdbijnietinformerenoverherroepingsrecht: 
5.Indiendeondernemerdeconsumentdewettelijkverplichteinformatieoverhet
herroepingsrechtofhetmodelformuliervoorherroepingnietheeftverstrekt,looptde
bedenktijdaftwaalfmaandennaheteindevandeoorspronkelijke,overeenkomstigde
vorigeledenvanditartikelvastgesteldebedenktijd. 
6.Indiendeondernemerdeinhetvoorgaandelidbedoeldeinformatieaandeconsument
heeftverstrektbinnentwaalfmaandennadeingangsdatumvandeoorspronkelijke
bedenktijd,verstrijktdebedenktijd14dagennadedagwaaropdeconsumentdieinformatie
heeftontvangen. 
Artikel7–Verplichtingenvandeconsumenttijdensdebedenktijd 
1.Tijdensdebedenktijdzaldeconsumentzorgvuldigomgaanmethetproductende
verpakking.Hijzalhetproductslechtsuitpakkenofgebruikenindematedienodigisomde
aard,dekenmerkenendewerkingvanhetproductvasttestellen.Hetuitgangspunthierbijis
datdeconsumenthetproductslechtsmaghantereneninspecterenzoalshijdatineen
winkelzoumogendoen. 
2.Deconsumentisalleenaansprakelijkvoorwaardeverminderingvanhetproductdiehet
gevolgisvaneenmaniervanomgaanmethetproductdieverdergaatdantoegestaaninlid
1. 

3.Deconsumentisnietaansprakelijkvoorwaardeverminderingvanhetproductalsde
ondernemerhemnietvoorofbijhetsluitenvandeovereenkomstallewettelijkverplichte
informatieoverhetherroepingsrechtheeftverstrekt. 
Artikel8–Uitoefeningvanhetherroepingsrechtdoordeconsumentenkostendaarvan 
1.Alsdeconsumentgebruikmaaktvanzijnherroepingsrecht,meldthijditbinnende
bedenktermijndoormiddelvanhetmodelformuliervoorherroepingofopandere
ondubbelzinnigewijzeaandeondernemer. 
2.Zosnelmogelijk,maarbinnen14dagenvanafdedagvolgendopdeinlid1bedoelde
melding,zendtdeconsumenthetproductterug,ofoverhandigthijditaan(eengemachtigde
van)deondernemer.Dithoeftnietalsdeondernemerheeftaangebodenhetproductzelfaf
tehalen.Deconsumentheeftdeterugzendtermijninelkgevalinachtgenomenalshijhet
productterugzendtvoordatdebedenktijdisverstreken. 
3.Deconsumentzendthetproductterugmetallegeleverdetoebehoren,indien
redelijkerwijsmogelijkinoriginelestaatenverpakking,enconformdedoordeondernemer
verstrekteredelijkeenduidelijkeinstructies. 
4.Hetrisicoendebewijslastvoordejuisteentijdigeuitoefeningvanhetherroepingsrecht
ligtbijdeconsument. 
5.Deconsumentdraagtderechtstreeksekostenvanhetterugzendenvanhetproduct.Als
deondernemernietheeftgemelddatdeconsumentdezekostenmoetdragenofalsde
ondernemeraangeeftdekostenzelftedragen,hoeftdeconsumentdekostenvoor
terugzendingniettedragen. 
6.Indiendeconsumentherroeptnaeerstuitdrukkelijktehebbenverzochtdatdeverrichting
vandedienstofdeleveringvangas,waterofelektriciteitdienietgereedvoorverkoopzijn
gemaaktineenbeperktvolumeofbepaaldehoeveelheidaanvangttijdensdebedenktijd,is
deconsumentdeondernemereenbedragverschuldigddatevenredigisaandatgedeelte
vandeverbintenisdatdoordeondernemerisnagekomenophetmomentvanherroeping,
vergelekenmetdevolledigenakomingvandeverbintenis. 
7.Deconsumentdraagtgeenkostenvoordeuitvoeringvandienstenofdeleveringvan
water,gasofelektriciteit,dienietgereedvoorverkoopzijngemaaktineenbeperktvolumeof
hoeveelheid,oftotleveringvanstadsverwarming,indien: 
a.deondernemerdeconsumentdewettelijkverplichteinformatieoverhetherroepingsrecht,
dekostenvergoedingbijherroepingofhetmodelformuliervoorherroepingnietheeft
verstrekt,of; 
b.deconsumentnietuitdrukkelijkomdeaanvangvandeuitvoeringvandedienstoflevering
vangas,water,elektriciteitofstadsverwarmingtijdensdebedenktijdheeftverzocht. 
8.Deconsumentdraagtgeenkostenvoordevolledigeofgedeeltelijkeleveringvannietop
eenmateriëledragergeleverdedigitaleinhoud,indien: 

a.hijvoorafgaandaandeleveringervannietuitdrukkelijkheeftingestemdmethetbeginnen
vandenakomingvandeovereenkomstvoorheteindevandebedenktijd; 
b.hijnietheefterkendzijnherroepingsrechtteverliezenbijhetverlenenvanzijn
toestemming;of 
c.deondernemerheeftnagelatendezeverklaringvandeconsumenttebevestigen. 
9.Alsdeconsumentgebruikmaaktvanzijnherroepingsrecht,wordenalleaanvullende
overeenkomstenvanrechtswegeontbonden. 
Artikel9–Verplichtingenvandeondernemerbijherroeping 
1.Alsdeondernemerdemeldingvanherroepingdoordeconsumentopelektronischewijze
mogelijkmaakt,stuurthijnaontvangstvandezemeldingonverwijldeen
ontvangstbevestiging. 
2.Deondernemervergoedtallebetalingenvandeconsument,inclusiefeventuele
leveringskostendoordeondernemerinrekeninggebrachtvoorhetgeretourneerdeproduct,
onverwijlddochbinnen14dagenvolgendopdedagwaaropdeconsumenthemde
herroepingmeldt.Tenzijdeondernemeraanbiedthetproductzelfaftehalen,maghij
wachtenmetterugbetalentothijhetproductheeftontvangenoftotdeconsumentaantoont
dathijhetproductheeftteruggezonden,naargelangwelktijdstipeerdervalt. 
3.Deondernemergebruiktvoorterugbetalinghetzelfdebetaalmiddeldatdeconsument
heeftgebruikt,tenzijdeconsumentinstemtmeteenanderemethode.Deterugbetalingis
kosteloosvoordeconsument. 
4.Alsdeconsumentheeftgekozenvooreenduurderemethodevanleveringdande
goedkoopstestandaardlevering,hoeftdeondernemerdebijkomendekostenvoorde
duurderemethodenietterugtebetalen. 
Artikel10–Uitsluitingherroepingsrecht 
Deondernemerkandenavolgendeproductenendienstenuitsluitenvanhet
herroepingsrecht,maaralleenalsdeondernemerditduidelijkbijhetaanbod,althanstijdig
voorhetsluitenvandeovereenkomst,heeftvermeld: 
1.Productenofdienstenwaarvandeprijsgebondenisaanschommelingenopdefinanciële
marktwaaropdeondernemergeeninvloedheeftendiezichbinnendeherroepingstermijn
kunnenvoordoen 
2.Overeenkomstendiegeslotenzijntijdenseenopenbareveiling.Ondereenopenbare
veilingwordtverstaaneenverkoopmethodewaarbijproducten,digitaleinhouden/of
dienstendoordeondernemerwordenaangebodenaandeconsumentdiepersoonlijk
aanwezigisofdemogelijkheidkrijgtpersoonlijkaanwezigtezijnopdeveiling,onderleiding
vaneenveilingmeester,enwaarbijdesuccesvollebiederverplichtisdeproducten,digitale
inhouden/ofdienstenaftenemen; 
3.Dienstenovereenkomsten,navolledigeuitvoeringvandedienst,maaralleenals: 

a.deuitvoeringisbegonnenmetuitdrukkelijkevoorafgaandeinstemmingvande
consument;en
b.deconsumentheeftverklaarddathijzijnherroepingsrechtverliestzodradeondernemer
deovereenkomstvolledigheeftuitgevoerd; 
4.Dienstenovereenkomstenvoorterbeschikkingstellingvanaccommodatie,alsinde
overeenkomsteenbepaaldedatumofperiodevanuitvoeringisvoorzienenandersdanvoor
woondoeleinden,goederenvervoer,autoverhuurdienstenencatering; 
5.Overeenkomstenmetbetrekkingtotvrijetijdsbesteding,alsindeovereenkomsteen
bepaaldedatumofperiodevanuitvoeringdaarvanisvoorzien; 
6.Volgensspecificatiesvandeconsumentvervaardigdeproducten,dienietgeprefabriceerd
zijnendiewordenvervaardigdopbasisvaneenindividuelekeuzeofbeslissingvande
consument,ofdieduidelijkvooreenspecifiekepersoonbestemdzijn; 
7.Productendiesnelbedervenofeenbeperktehoudbaarheidhebben; 
8.Verzegeldeproductendieomredenenvangezondheidsbeschermingofhygiëneniet
geschiktzijnomtewordenteruggezondenenwaarvandeverzegelingnaleveringis
verbroken; 
9.Productendienaleveringdoorhunaardonherroepelijkvermengdzijnmetandere
producten; 
10.Alcoholischedrankenwaarvandeprijsisovereengekomenbijhetsluitenvande
overeenkomst,maarwaarvandeleveringslechtskanplaatsvindenna30dagen,en
waarvandewerkelijkewaardeafhankelijkisvanschommelingenvandemarktwaaropde
ondernemergeeninvloedheeft; 
11.Verzegeldeaudio-,video-opnamenencomputerprogrammatuur,waarvandeverzegeling
naleveringisverbroken; 
12.Kranten,tijdschriftenofmagazines,metuitzonderingvanabonnementenhierop; 
13.Deleveringvandigitaleinhoudandersdanopeenmateriëledrager,maaralleenals: 
a.deuitvoeringisbegonnenmetuitdrukkelijkevoorafgaandeinstemmingvande
consument;en
b.deconsumentheeftverklaarddathijhiermeezijnherroepingsrechtverliest. 
Artikel11–Deprijs 
1.Gedurendedeinhetaanbodvermeldegeldigheidsduurwordendeprijzenvande
aangebodenproductenen/ofdienstennietverhoogd,behoudensprijswijzigingenalsgevolg
vanveranderingeninbtw-tarieven. 

2.Inafwijkingvanhetvorigelidkandeondernemerproductenofdienstenwaarvande
prijzengebondenzijnaanschommelingenopdefinanciëlemarktenwaardeondernemer
geeninvloedopheeft,metvariabeleprijzenaanbieden.Dezegebondenheidaan
schommelingenenhetfeitdateventueelvermeldeprijzenrichtprijzenzijn,wordenbijhet
aanbodvermeld. 
3.Prijsverhogingenbinnen3maandennadetotstandkomingvandeovereenkomstzijn
alleentoegestaanindienzijhetgevolgzijnvanwettelijkeregelingenofbepalingen. 
4.Prijsverhogingenvanaf3maandennadetotstandkomingvandeovereenkomstzijnalleen
toegestaanindiendeondernemerditbedongenheeften:
a.dezehetgevolgzijnvanwettelijkeregelingenofbepalingen;of 
b.deconsumentdebevoegdheidheeftdeovereenkomstoptezeggenmetingangvande
dagwaaropdeprijsverhogingingaat. 
5.Deinhetaanbodvanproductenofdienstengenoemdeprijzenzijninclusiefbtw. 
Artikel12–Nakomingovereenkomstenextragarantie 
1.Deondernemerstaatervoorindatdeproductenen/ofdienstenvoldoenaande
overeenkomst,deinhetaanbodvermeldespecificaties,aanderedelijkeeisenvan
deugdelijkheiden/ofbruikbaarheidendeopdedatumvandetotstandkomingvande
overeenkomstbestaandewettelijkebepalingenen/ofoverheidsvoorschriften.Indien
overeengekomenstaatdeondernemerertevensvoorindathetproductgeschiktisvoor
anderdannormaalgebruik. 
2.Eendoordeondernemer,dienstoeleverancier,fabrikantofimporteurverstrekteextra
garantiebeperktnimmerdewettelijkerechtenenvorderingendiedeconsumentopgrond
vandeovereenkomsttegenoverdeondernemerkandoengeldenindiendeondernemeris
tekortgeschotenindenakomingvanzijndeelvandeovereenkomst. 
3.Onderextragarantiewordtverstaaniedereverbintenisvandeondernemer,diens
toeleverancier,importeurofproducentwaarindezeaandeconsumentbepaalderechtenof
vorderingentoekentdieverdergaandanwaartoedezewettelijkverplichtisingevalhijis
tekortgeschotenindenakomingvanzijndeelvandeovereenkomst. 
Artikel13–Leveringenuitvoering 
1.Deondernemerzaldegrootstmogelijkezorgvuldigheidinachtnemenbijhetinontvangst
nemenenbijdeuitvoeringvanbestellingenvanproductenenbijdebeoordelingvan
aanvragentotverleningvandiensten. 
2.Alsplaatsvanleveringgeldthetadresdatdeconsumentaandeondernemerkenbaar
heeftgemaakt. 
3.Metinachtnemingvanhetgeenhieroverinartikel4vandezealgemenevoorwaardenis
vermeld,zaldeondernemergeaccepteerdebestellingenmetbekwamespoeddochuiterlijk
binnen30dagenuitvoeren,tenzijeenandereleveringstermijnisovereengekomen.Indiende

bezorgingvertragingondervindt,ofindieneenbestellingnietdanwelslechtsgedeeltelijkkan
wordenuitgevoerd,ontvangtdeconsumenthiervanuiterlijk30dagennadathijdebestelling
geplaatstheeftbericht.Deconsumentheeftindatgevalhetrechtomdeovereenkomst
zonderkostenteontbindenenrechtopeventueleschadevergoeding. 
4.Naontbindingconformhetvorigelidzaldeondernemerhetbedragdatdeconsument
betaaldheeftonverwijldterugbetalen. 
5.Hetrisicovanbeschadigingen/ofvermissingvanproductenberustbijdeondernemertot
hetmomentvanbezorgingaandeconsumentofeenvoorafaangewezenenaande
ondernemerbekendgemaaktevertegenwoordiger,tenzijuitdrukkelijkandersis
overeengekomen. 
Artikel14–Duurtransacties:duur,opzeggingenverlenging 
Opzegging: 
1.Deconsumentkaneenovereenkomstdievooronbepaaldetijdisaangegaanendiestrekt
tothetgeregeldafleverenvanproducten(elektriciteitdaaronderbegrepen)ofdiensten,te
allentijdeopzeggenmetinachtnemingvandaartoeovereengekomenopzeggingsregelsen
eenopzegtermijnvantenhoogsteéénmaand. 
2.Deconsumentkaneenovereenkomstdievoorbepaaldetijdisaangegaanendiestrekt
tothetgeregeldafleverenvanproducten(elektriciteitdaaronderbegrepen)ofdiensten,te
allentijdetegenheteindevandebepaaldeduuropzeggenmetinachtnemingvandaartoe
overeengekomenopzeggingsregelseneenopzegtermijnvantenhoogsteéénmaand. 
3.Deconsumentkandeindevorigeledengenoemdeovereenkomsten: 
-teallentijdeopzeggenennietbeperktwordentotopzeggingopeenbepaaldtijdstipofin
eenbepaaldeperiode; 
-tenminsteopzeggenopdezelfdewijzealszijdoorhemzijnaangegaan; 
-altijdopzeggenmetdezelfdeopzegtermijnalsdeondernemervoorzichzelfheeft
bedongen. 
Verlenging: 
4.Eenovereenkomstdievoorbepaaldetijdisaangegaanendiestrekttothetgeregeld
afleverenvanproducten(elektriciteitdaaronderbegrepen)ofdiensten,magnietstilzwijgend
wordenverlengdofvernieuwdvooreenbepaaldeduur. 
5.Inafwijkingvanhetvorigelidmageenovereenkomstdievoorbepaaldetijdisaangegaan
endiestrekttothetgeregeldafleverenvandag-nieuws-enweekbladenentijdschriften
stilzwijgendwordenverlengdvooreenbepaaldeduurvanmaximaaldriemaanden,alsde
consumentdezeverlengdeovereenkomsttegenheteindevandeverlengingkanopzeggen
meteenopzegtermijnvantenhoogsteéénmaand. 

6.Eenovereenkomstdievoorbepaaldetijdisaangegaanendiestrekttothetgeregeld
afleverenvanproductenofdiensten,magalleenstilzwijgendvooronbepaaldeduurworden
verlengdalsdeconsumentteallentijdemagopzeggenmeteenopzegtermijnvanten
hoogsteéénmaand.Deopzegtermijnistenhoogstedriemaandeningevalde
overeenkomststrekttothetgeregeld,maarminderdaneenmaalpermaand,afleverenvan
dag-,nieuws-enweekbladenentijdschriften. 
7.Eenovereenkomstmetbeperkteduurtothetgeregeldterkennismakingafleverenvan
dag-,nieuws-enweekbladenentijdschriften(proef-ofkennismakingsabonnement)wordt
nietstilzwijgendvoortgezeteneindigtautomatischnaafloopvandeproef-of
kennismakingsperiode. 
Duur: 
8.Alseenovereenkomsteenduurvanmeerdaneenjaarheeft,magdeconsumentnaeen
jaardeovereenkomstteallentijdemeteenopzegtermijnvantenhoogsteéénmaand
opzeggen,tenzijderedelijkheidenbillijkheidzichtegenopzeggingvóórheteindevande
overeengekomenduurverzetten. 
Artikel15–Betaling 
1.Voorzovernietandersisbepaaldindeovereenkomstofaanvullendevoorwaarden,
dienendedoordeconsumentverschuldigdebedragentewordenvoldaanbinnen14dagen
nahetingaanvandebedenktermijn,ofbijhetontbrekenvaneenbedenktermijnbinnen14
dagennahetsluitenvandeovereenkomst.Ingevalvaneenovereenkomsttothetverlenen
vaneendienst,vangtdezetermijnaanopdedagnadatdeconsumentdebevestigingvan
deovereenkomstheeftontvangen. 
2.Bijdeverkoopvanproductenaanconsumentenmagdeconsumentinalgemene
voorwaardennimmerverplichtwordentotvooruitbetalingvanmeerdan50%.Wanneer
vooruitbetalingisbedongen,kandeconsumentgeenenkelrechtdoengeldenaangaande
deuitvoeringvandedesbetreffendebestellingofdienst(en),alvorensdebedongen
vooruitbetalingheeftplaatsgevonden. 
3.Deconsumentheeftdeplichtomonjuisthedeninverstrekteofvermeldebetaalgegevens
onverwijldaandeondernemertemelden. 
4.Indiendeconsumentniettijdigaanzijnbetalingsverplichting(en)voldoet,isdeze,nadathij
doordeondernemerisgewezenopdetelatebetalingendeondernemerdeconsumenteen
termijnvan14dagenheeftgegundomalsnogaanzijnbetalingsverplichtingentevoldoen,
nahetuitblijvenvanbetalingbinnendeze14-dagen-termijn,overhetnogverschuldigde
bedragdewettelijkerenteverschuldigdenisdeondernemergerechtigddedoorhem
gemaaktebuitengerechtelijkeincassokosteninrekeningtebrengen.Dezeincassokosten
bedragenmaximaal:15%overopenstaandebedragentot€2.500,=;10%overde
daaropvolgende€2.500,=en5%overdevolgende€5.000,=meteenminimumvan€40,=.
Deondernemerkantenvoordelevandeconsumentafwijkenvangenoemdebedragenen
percentages. 
Artikel16–Klachtenregeling 

1.Deondernemerbeschiktovereenvoldoendebekendgemaakteklachtenprocedureen
behandeltdeklachtovereenkomstigdezeklachtenprocedure. 
2.Klachtenoverdeuitvoeringvandeovereenkomstmoetenbinnenbekwametijdnadatde
consumentdegebrekenheeftgeconstateerd,volledigenduidelijkomschrevenworden
ingediendbijdeondernemer. 
3.Bijdeondernemeringediendeklachtenwordenbinneneentermijnvan14dagen
gerekendvanafdedatumvanontvangstbeantwoord.Alseenklachteenvoorzienbaar
langereverwerkingstijdvraagt,wordtdoordeondernemerbinnendetermijnvan14dagen
geantwoordmeteenberichtvanontvangsteneenindicatiewanneerdeconsumenteen
meeruitvoerigantwoordkanverwachten. 
Artikel17–Aanvullendeofafwijkendebepalingen 
Aanvullendedanwelvandezealgemenevoorwaardenafwijkendebepalingenmogenniet
tennadelevandeconsumentzijnendienenschriftelijktewordenvastgelegddanwelop
zodanigewijzedatdezedoordeconsumentopeentoegankelijkemanierkunnenworden
opgeslagenopeenduurzamegegevensdrager. 

VoorwaardenlessenbijWolgoed 
1. Mochtdelesofhetevenementonverhooptnietdoorgaan,danplannenwedezeop
eenlatermomentingoedoverlegalsnogin. 
2. Mocht1vandedeelnemersonverhooptnietdeelkunnennemen,danzijnerde
volgendeopties(indienminimaal48uurvantevorenperemailafgezegd): 
1. Voorprivélessen: 
1. deleswordt(voorbeidepersonen)opeenlatermomentingepland 
2. deleswordtvooreenpersoongeannuleerdenhetverschilin
leskostenwordtteruggeboekt.Deanderedeelnemervolgtdeles
zoalsgepland 
2. Voorgroepslessen(individueleboekingen): 
1. Deleswordtopeenlatertijdstipalsnoggevolgd 
2. Dekostenvoordeleswordenterugbetaald.Inhetgevalvaneen
lessenreeksisdeterugbetalinginverhoudingtothetaantalgemiste
lessen(mineventuelekostenvoorverstrektmateriaal). 
3. Mochthetkorterdan48uurdurentotdegeboekteles,neemookdancontactopper
email.Inoverlegbekijkenwedanwatdebesteoplossingis. 
4. Delesdientinzijngeheelvoorafbetaaldtewordenomdegewenstedatumentijdte
reserveren.Betalenkanonline/digitaalofcontant/perpinindewinkel. 
5. Nieuweprojectenenlessenwaarbijgarennodigis(verbruiktwordt)isaltijdmet
garenuitdewinkel.Dezezittennietindeprijsinbegrepentenzijandersaangegeven.
Wanneerjeietsaanschafttijdensdeleskrijgje20%korting(uitgezonderd
afgeprijsdeartikelen,lessenennaaldensets). 
6. Breinaaldenkunnenvanthuiswordenmeegenomenofvandewinkelworden
geleend. 

7. Hebjedieetwensenofallergieën,meldditdanminstens48uurvantevorenper
emailaanons,dankunnenwehier(indienvantoepassing)rekeningmeehouden. 
8. DelessenwordenstandaardinhetNederlandsgegeven.Inoverlegislesinhet
EngelsofDuitsmogelijk. 
9. Delessenzijngeschiktvoordeelnemersvanaf14jaar. 
10. Delessenwordengegevenineenoudpand.Demaximaledeurbreedtevande
winkeldeuris76cm.Rolstoelenbrederdan76cmkunnennietuitgeklaptdoorde
voordeurheen.Mochtjeleswillenvolgen,maarnietdemogelijkheidhebbende
winkeltebezoeken,danhoorikgraagvanjewatikkandoenomeenleswel
mogelijktemaken(lesoplocatieisbijvoorbeeldmogelijk).Ikdenkgraagmetjemee! 
11. Hetmeenemenvankinderenofhuisdierenishelaasnietmogelijk.Wehebbentijdens
delesalleaandachtvoordelesstofnodig. 

BijlageI:Modelformuliervoorherroeping 
Modelformuliervoorherroeping 
(ditformulieralleeninvullenenterugzendenwanneerudeovereenkomstwiltherroepen) 
-Aan:[naamondernemer] 
[geografischadresondernemer] 
[faxnummerondernemer,indienbeschikbaar] 
[e-mailadresofelektronischadresvanondernemer] 
-Ik/Wij*deel/delen*uhierbijmede,datik/wij*onzeovereenkomstbetreffende 
deverkoopvandevolgendeproducten:[aanduidingproduct]* 
deleveringvandevolgendedigitaleinhoud:[aanduidingdigitaleinhoud]* 
deverrichtingvandevolgendedienst:[aanduidingdienst]*, 
herroept/herroepen* 
-Besteldop*/ontvangenop*[datumbestellingbijdienstenofontvangstbijproducten] 
-[Naamconsumenten(en)] 
-[Adresconsument(en)] 
-[Handtekeningconsument(en)](alleenwanneerditformulieroppapierwordtingediend) 
*Doorhalenwatnietvantoepassingisofinvullenwatvantoepassingis. 


