
Algemene Voorwaarden  
Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in onze producten en misschien heb je ook al wat bij ons 
besteld. Om ervoor te zorgen dat je weet wat je van ons mag verwachten en wat wij van jou 
verwachten hebben we onderstaande algemene voorwaarden opgesteld.  
 
Artikel 1: Wonder Mama gegevens  
Naam ondernemer: Wonder Mama  
Vestigingsadres: Donjon 1, 2652 HH Berkel en Rodenrijs  
Telefoonnummer: +31(0)683599270 en +31(0)614553056  
Bereikbaar: van maandag t/m vrijdag vanaf 09:00 uur tot 19:00 uur 
E-mailadres: info@wondermama.nl  
KvK-nummer: 71162585  
Btw-nummer: NL858604449B01 
 
Artikel 2: Toepasselijkheid 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons en op elke tot stand 
gekomen overeenkomst op afstand tussen jou als consument en wij als Wonder Mama. We 
zullen deze Algemene Voorwaarden (digitaal) verstrekken op het moment dat je een 
bestelling bij ons doet. Ook zijn ze altijd na te lezen op onze website, www.wondermama.nl 
Het accepteren van een aanbieding danwel het doen van een bestelling houdt in dat je ermee 
instemt dat deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.  
 
Artikel 3: De overeenkomst 
Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend wat inhoudt dat wij ons uitdrukkelijk het recht 
behouden om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) 
voorschriften noodzakelijk is. Wij kunnen niet aan aanbiedingen worden gehouden indien je 
redelijkerwijs kan begrijpen dat de betreffende aanbiedingen of een onderdeel daarvan, een 
kennelijke vergissing of verschrijving bevat.  
Een overeenkomst komt slechts tot stand nadat wij jouw bestelling hebben geaccepteerd. We 
zijn gerechtigd een bestelling te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te 
verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien wij een bestelling niet accepteren 
wordt dit binnen vijf werkdagen na ontvangst van je bestelling medegedeeld. 
  
Artikel 4: Retourgarantie 
Bij ons krijg je een retourgarantie van 14 dagen. Dit betekent dat indien je niet tevreden bent 
over het product je dit binnen 14 dagen aan ons kan retourneren. Als het artikel 
onbeschadigd en compleet en - indien redelijkerwijs mogelijk - in de originele verpakking 
door ons wordt ontvangen, storten wij het gehele aankoopbedrag inclusief de in rekening 
gebrachte verzendkosten dan binnen 14 dagen op je rekening. Echter, als het artikel niet 
meer in oorspronkelijke staat bij ons binnenkomt en bijvoorbeeld gedragen of beschadigd 
is, gelden andere vergoedingen. Dit bekijken we per geval. Je ontvangt van ons een e-mail 
wanneer de retour is verwerkt. De kosten die je maakt om het product aan ons terug te sturen 
zijn voor je eigen rekening.  
De hierboven genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat jij, of een vooraf door jou 
aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product hebt ontvangen. Als je in eenzelfde 
bestelling meerdere producten hebt besteld dan gaat deze termijn in op de dag nadat je het 
laatste product uit de gehele bestelling hebt ontvangen.  
Wij geven geen garantie op schade die door (verkeerd) gebruik aan de schoenen is 
ontstaan. Slijtage, kapotte ritsen en andere gebreken, die de verkoper niet te verwijten is, 
worden niet vergoed. 



 
Artikel 5: Gebruik maken van de retourgarantie en de kosten daarvan 
Als je gebruik wilt maken van de retourgarantie, meldt dit dan binnen de bedenktermijn door 
middel van het modelformulier voor herroeping ingevuld aan ons te mailen of meldt dit 
telefonisch. Zend vervolgens zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen nadat je dit bij 
ons hebt gemeld het product aan ons terug.  
 
Artikel 6: Levering en uitvoering 
In het bestelproces wordt kenbaar gemaakt wat de levertijden zijn. Deze zijn indicatief. Indien 
je gehele bestelling voorradig is wordt je bestelling de eerste volgende werkdag verzonden. 
De snelheid van aflevering van je bestelling is afhankelijk van de pakketservice die we 
gebruiken. De aflevering van je bestelling vindt plaats op het adres dat je bij bestelling aan 
ons hebt doorgegeven.  
 
Artikel 7: Betaling  
Betaling van je bestelling vindt plaats middels de op de website aangegeven betaalmethoden. 
Je hebt de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan ons te 
melden.  
 
Artikel 8: Klachtenregeling 
We hopen natuurlijk dat je bestelling naar wens is, maar mocht je toch niet tevreden zijn, kan 
je je klacht (goed omschreven) per mail bij ons kenbaar maken. Wij zullen je bericht dan 
uiterlijk binnen 14 dagen, vanaf ontvangst hiervan, beantwoorden. Als een klacht een 
voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zullen we je binnen de termijn van 14 dagen een 
ontvangstbevestiging van de klacht mailen en een indicatie wanneer je een meer uitvoerig 
antwoord kan verwachten.  
 
Artikel 9: Verwerking persoonsgegevens  
Voor het verwerken van je bestelling slaan we jouw persoonsgegevens op. Wij delen deze 
gegevens niet met derden, anders dan de bezorgingsdienst die jouw bestelling bij het door jou 
opgegeven adres aflevert.  
Persoonlijke gegevens die wij ontvangen omdat je onze website bezoekt gebruiken we om, in 
de eerste plaats, onze webdiensten aan je te kunnen leveren. Daarnaast gebruiken wij deze 
gegevens ook voor onderzoek en analyse om onze website te verbeteren en daar waar 
mogelijk meer aan te laten sluiten op jouw persoonlijke behoeften en voorkeuren.  
Wanneer je bij ons een persoonlijk account aanmaakt om in het vervolg sneller een bestelling 
te plaatsen, hou het wachtwoord dan strikt geheim en deel dit nooit met anderen.  
 
Artikel 10: Geschillen 
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene 
voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  
2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe 
bevoegde rechter in Nederland.  
 
We behouden ons het recht voor om de voorwaarden te wijzigen.  



Bijlage I: Modelformulier voor herroeping:  
Onderstaand formulier alleen invullen en terugzenden wanneer je gebruik wenst te maken van 
de retourgarantie.  
 
Aan: Wonder Mama  
Donjon 1, 2652HH Berkel en Rodenrijs 
info@wondermama.nl  
Ik deel u hierbij mede, dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende 
producten herroep: 
 
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
Reden: 
Datum ontvangst bestelling: 
Ordernummer:  
Naam:  
Adres:  
Telefoonnummer:  
Handtekening: 


