
ARTIKEL 1 - DEFINITIES 

In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities: 

1. Consument: een natuurlijke persoon wiens handelingen niet worden uitgevoerd 
voor doelstellingen in verband met het verloop van een beroep, een beroep of 
een bedrijf; 

2. Dag: kalenderdag; 
3. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm worden geproduceerd en 

geleverd; 
4. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst tussen handelaar en consument 

in het kader van een systeem dat is georganiseerd voor de verkoop op afstand 
van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij uitsluitend of gedeeltelijk 
gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op 
afstand tot en met het moment dat de overeenkomst wordt gesloten; 

5. Duurzaam medium: alle middelen - met inbegrip van e-mails - die de consument 
of handelaar in staat stelt om informatie die hem persoonlijk is gericht op een 
manier die het toekomstige gebruik of overleg in de toekomst vergemakkelijkt, 
op te slaan in een periode die in overeenstemming is met de doelstelling 
waarvoor de informatie is bedoeld, en die de ongewijzigde reproductie van de 
opgeslagen informatie vergemakkelijkt; 

6. Verlengde duurovereenkomst: een overeenkomst op afstand met betrekking tot 
een reeks producten en/of diensten, waarbij de verplichting tot levering en/of 
aankoop over een bepaalde periode wordt gespreid; 

7. Modelformulier voor herroepingsrecht: het Europees modelformulier voor 
herroepingsrecht dat is opgenomen in aanhangsel I van deze voorwaarden; 

8. Outlet Producten: elk product aangeboden door Trader in de online outlet; 
9. Privacybeleid:het privacybeleid zoals bepaald door Trader en vermeld op de 

website; 
10. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de wachttijd 

af te zien van een overeenkomst op afstand; 
11. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarin de consument 

producten, digitale inhoud en/of diensten verkrijgt via een overeenkomst op 
afstand, en Trader of een derde partij deze producten, digitale inhoud en/of 
diensten levert in overeenstemming met een overeenkomst tussen die derde 
partij en de handelaar; 

12. Techniek voor communicatie op afstand: betekent dat kan worden gebruikt 
voor communicatie met betrekking tot het aanbod van Trader en het sluiten van 
een contract, zonder de noodzaak dat consumenten en handelaar zich op 
dezelfde plaats tegelijkertijd. 

13. Handelaar: een natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) 
digitale inhoud en/of diensten aan consumenten op afstand aanbiedt; 

14. Wachttijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn 
herroepingsrecht; 

 
 



ARTIKEL 2 - IDENTITEIT VAN DE 
HANDELAAR NAAM Handelaar: 
EQ Kleding B.V. (zakendoen als EQ ) 

Geregistreerd adres: 
EQ Kleding B.V.Neuweg 227A1214 GR HilversumHet Nederlandse Telefoonnummer: 035 773 
9956 

EQ Kleding is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 en 19:00 uur CET en 
zaterdag tussen 10:00 en 17:00 uur CET, met uitzondering van feestdagen. 

E-mailadres: info@EQ-Clothing.comKamer van Koophandel nummer: 78191157VAT 
identificatienummer: NL861296631B01 

ARTIKEL 3 - TOEPASBAARHEID 
 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding van Trader 
en op elke afstandsovereenkomst die is gerealiseerd tussen trader en 
consument. 

2. Handelaar kan alleen een bestelling uitvoeren op een afleveradres in Nederland. 
3. De aangeboden Outlet producten kunnen alleen geleverd worden in de volgende 

landen: Nederland, België, Luxemburg en Duitsland. 
4. Consumenten die buiten deze landen wonen, kunnen alleen gebruik maken van 

de online bestelservice van Outlet-producten als het afleveradres van de 
bestelling zich in een van de bovengenoemde landen of gebieden bevindt. 

5. Voorafgaand aan de sluiting van een overeenkomst op afstand zal de tekst van 
deze algemene voorwaarden ter beschikking van de consument worden gesteld. 
Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Trader, voordat de overeenkomst op 
afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden ter 
inzage bij de handelaar beschikbaar zijn en dat deze op verzoek van de 
consument zo snel mogelijk kosteloos aan de consument zullen worden 
toegezonden. 

6. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, dan zal de 
consument, in tegenstelling tot de vorige alinea, en voordat de overeenkomst op 
afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden elektronisch 
krijgen, zodat de consument ze gemakkelijk op een duurzaam medium kan 
opslaan. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de handelaar vóór het 
sluiten van de overeenkomst op afstand aangeven waar de algemene 
voorwaarden elektronisch kunnen worden gecontroleerd en dat hij op zijn 
verzoek gratis naar de consument zal worden gestuurd, elektronisch of op een 
andere manier. 

7. In gevallen waarin naast deze algemene voorwaarden specifieke product- of 
servicegerelateerde voorwaarden van toepassing zijn, zijn de tweede en derde 
alinea naar analogie van toepassing en kan de consument zich altijd beroepen op 



de toepasselijke voorwaarde die hem het meest gunstig is in geval van 
onverenigbare algemene voorwaarden. 

ARTIKEL 4 - AANBIEDING 

1. Als een aanbieding onderworpen is aan een beperkte geldigheidsduur of aan 
voorwaarden wordt onderworpen, wordt dit expliciet vermeld in de aanbieding. 

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige beschrijving van de 
aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is 
voldoende gedetailleerd om de consument in staat te stellen een goede 
beoordeling van het aanbod te maken. Als Trader gebruik maakt van illustraties, 
zullen deze een echte weergave zijn van de producten en/of diensten die 
worden aangeboden. Handelaar is niet gebonden door duidelijke fouten of 
fouten in het aanbod. 

3. Elk aanbod bevat informatie die de consument duidelijk maakt welke rechten en 
plichten verband houden met de aanvaarding van het aanbod. 
 
 

ARTIKEL 5 - HET CONTRACT 

1. De overeenkomst zal worden gesloten, onder voorbehoud van hetgeen in lid 4 is 
bepaald, op het moment dat de consument het aanbod aanvaardt en aan de 
aldus vastgestelde voorwaarden is voldaan. 

2. Indien de consument het aanbod elektronisch heeft aanvaard, zal trader de 
ontvangst van de aanvaarding van het aanbod onmiddellijk elektronisch 
bevestigen, met dien aard dat Trader een dergelijke orderbevestiging met 
betrekking tot aanbiedingen in het online verkooppunt kan intrekken binnen 
tien dagen nadat de consument een dergelijke orderbevestiging heeft 
ontvangen, in welk geval i) geen overeenkomst wordt geacht te zijn gesloten en 
ii) betalingen aan de consument worden terugbetaald overeenkomstig artikel 9. 
De consument kan het contract ontbinden zolang deze aanvaarding niet is 
bevestigd door Trader. 

3. Als het contract elektronisch wordt gesloten, zal Trader passende technische en 
organisatorische maatregelen nemen om de elektronische overdracht van 
gegevens te beveiligen en zal hij zorgen voor een veilige webomgeving. Als de 
consument in staat is om elektronisch te betalen, trader zal passende 
veiligheidsmaatregelen te nemen. 

4. Handelaar kan – binnen wettelijke kaders – informatie verkrijgen over het 
vermogen van de consument om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, 
evenals over feiten en factoren die belangrijk zijn voor de verantwoorde sluiting 
van het overeenkomst op afstand. Indien dit onderzoek Trader de juiste redenen 
geeft om af te zien van de overeenkomst, heeft hij het recht, met redenen om 
redenen, een bevel of aanvraag af te wijzen of de uitvoering ervan aan 
bijzondere voorwaarden te binden. 

5. Trader zal naar de consument sturen, uiterlijk bij het leveren van een product, 
dienst of digitale inhoud, de volgende informatie, schriftelijk, of op een zodanige 
wijze dat de consument kan opslaan op een toegankelijk duurzaam medium: 



1. Het kantooradres van de bedrijfslocatie van Trader waar de consument klachten 
kan indienen; 

2. De voorwaarden waaronder de consument gebruik kan maken van het 
herroepingsrecht en de methode om dit te doen, of een duidelijke verklaring 
met betrekking tot de uitsluiting van het herroepingsrecht; 

3. Informatie over garanties en bestaande service na verkoop; 
4. De prijs, inclusief alle belastingen op het product, de dienst of digitale inhoud; de 

kosten van levering voorzover van toepassing, en de wijze van betaling, levering 
of uitvoering van het overeenkomst op afstand; 

5. De vereisten voor het beëindigen van het contract, indien de looptijd van het 
contract meer dan een jaar bedraagt of als het voor onbepaalde tijd is; 

6. Als de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor 
herroepingsrecht. 

7. In het geval van een verlengde duur contract, de bepaling in de vorige paragraaf 
geldt alleen voor de eerste levering. 

ARTIKEL 6 - HERROEPINGSRECHTDe levering van producten 

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument het recht om een contract, 
zonder opgave van redenen, gedurende een periode van ten minste 14 dagen te 
ontbinden. Trader is toegestaan om de consument te vragen om de reden van 
deze ontbinding, maar de consument is niet verplicht om zijn / haar reden (s) te 
verklaren. 

2. De in punt 1 vermelde termijn begint op de dag nadat het product door de 
consument is ontvangen, of een door de consument aangewezen derde, die niet 
de vervoerende partij is, of: 

3. Als de consument meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de 
consument, of een door consumer aangewezen derde partij, het laatste product 
heeft ontvangen. Handelaar kan weigeren een enkele bestelling voor 
verschillende producten met verschillende leveringsdata, op voorwaarde dat hij 
duidelijk op de hoogte Consument van deze voorafgaand aan het bestelproces. 

4. Indien de levering van een product verschillende leveringen of onderdelen 
betreft: de dag waarop de consument, of een door de consument aangewezen 
derde partij, de laatste levering of het laatste deel heeft ontvangen; 

5. met contracten voor de regelmatige levering van producten gedurende een 
bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door de consument 
aangewezen derde partij, het laatste product heeft ontvangen. Bij levering van 
diensten en digitale inhoud die niet wordt geleverd op een materiaalmedium: 
 
 
 

6. De consument heeft het recht om een contract, zonder opgave van redenen, te 
ontbinden voor de levering van digitale inhoud die gedurende een periode van 
ten minste veertien dagen niet op een materiaalmedium wordt geleverd. De 
handelaar is toegestaan om de consument te vragen om de reden van deze 
ontbinding, maar de consument is niet verplicht om zijn / haar reden (s) te 
verklaren. 



7. De in para. 3 vastgestelde termijn begint op de dag nadat het contract is 
gesloten. Verlengde wachttijd voor producten, diensten en digitale inhoud die 
niet op een materiaalmedium wordt geleverd in het geval dat een consument 
niet op de hoogte werd gesteld van het herroepingsrecht: 

8. Indien trader de consument niet de wettelijk verplichte informatie over het 
intrekkingsrecht heeft verstrekt of als het modelformulier voor herroepingsrecht 
niet is verstrekt, eindigt de wachttijd twaalf maanden na het einde van de 
oorspronkelijk vastgestelde wachttijd op basis van de vorige alinea's van dit 
artikel. 

9. Indien de handelaar de consument binnen twaalf maanden na de 
aanvangsdatum van de oorspronkelijke wachttijd de in de vorige alinea 
bedoelde informatie heeft verstrekt, eindigt de wachttijd 14 dagen na de dag 
waarop de consument de informatie heeft ontvangen. 

ARTIKEL 7 - VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT TIJDENS DE WACHTTIJD 

1. Tijdens de wachttijd behandelt de consument het product en de verpakking met 
zorg. Hij mag het product alleen uitpakken of gebruiken voorzover dat nodig is 
om de aard, de kenmerken en de werkzaamheid van het product te beoordelen. 
Het uitgangspunt hier is dat de consument het product alleen mag behandelen 
en inspecteren op dezelfde manier als hij in een winkel zou worden toegestaan. 

2. De consument is alleen aansprakelijk voor de devaluatie van het product die een 
gevolg is van zijn behandeling van het product, met uitzondering van de in para. 
1 toegestane wijze. 

3. De consument is niet aansprakelijk voor de devaluatie van het product indien de 
handelaar hem niet alle wettelijk verplichte informatie over het 
herroepingsrecht heeft verstrekt voordat de overeenkomst werd gesloten. 

ARTIKEL 8 - CONSUMENTEN DIE GEBRUIK MAKEN VAN HUN HERROEPINGSRECHT EN DE 
KOSTEN 

1. De consument die zijn herroepingsrecht wil uitoefenen, meldt dit binnen de 
wachttijd aan de handelaar via het modelformulier voor intrekkingsrecht of op 
een andere ondubbelzinnige manier. 

2. Zo snel mogelijk, maar uiterlijk 14 dagen na de in punt 1 bedoelde dag van de 
melding, moet de consument het product retourneren of overhandigen aan (een 
vertegenwoordiger van) Trader. Dit is niet nodig als Trader heeft aangeboden 
om het product zelf te verzamelen. De consument zal in ieder geval hebben 
voldaan aan de tijd voor het retourneren van goederen als hij het product 
terugstuurt voordat de wachttijd is verstreken. 

3. De consument retourneert het product met alle relevante accessoires, indien 
redelijkerwijs mogelijk in de oorspronkelijke staat en verpakking, en in 
overeenstemming met de redelijke en duidelijke instructies van de Handelaar. 

4. Het risico en de bewijslast voor de correcte uitoefening van het 
herroepingsrecht rusten bij de consument. 

5. De consument draagt de directe kosten van het retourneren van het product. 
Indien de handelaar niet heeft aangegeven dat de consument deze kosten 
draagt of indien Trader aangeeft bereid te zijn deze kosten zelf te dragen, is de 
consument niet aansprakelijk voor de kosten van het retourneren van goederen. 



6. Indien de consument zijn herroepingsrecht uitoefent, nadat hij eerst 
uitdrukkelijk heeft verzocht dat de geleverde of de levering van gas, water of 
elektriciteit die niet voor verkoop is bereid, tijdens de periode van intrekking in 
een beperkt volume of een bepaalde hoeveelheid wordt uitgevoerd, is de 
consument Trader een geldbedrag verschuldigd dat gelijkwaardig is aan dat deel 
van de overeenkomst waaraan de handelaar op het moment van intrekking 
heeft voldaan. , in vergelijking met het volledig nakomen van het contract. 

7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering 
van water, gas of elektriciteit die niet in een beperkt volume of hoeveelheid zijn 
bereid voor verkoop of voor de levering van centrale verwarming in de stad, 
indien: 

1. Handelaar heeft de consument niet de wettelijk verplichte informatie verstrekt 
over het herroepingsrecht, de kosten die verschuldigd zijn in geval van intrekking 
of het modelformulier voor herroepingsrecht, of: 

2. De consument heeft niet expliciet gevraagd naar het begin van de uitvoering van 
de dienst of de levering van gas, water, elektriciteit of centrale verwarming in de 
stad tijdens de periode van terugtrekking. De consument draagt geen kosten 
voor de gehele of gedeeltelijke levering van digitale inhoud die niet op een 
materiaalmedium wordt geleverd, indien: 

3. Vóór de levering ging hij niet expliciet akkoord met de uitvoering van het 
contract vóór het einde van de periode van intrekking; 

4. Hij erkende niet dat hij zijn herroepingsrecht had verloren toen hij zijn 
toestemming had verleend; Of 

5. De Handelaar verzuimde om deze verklaring van de Consument te bevestigen. 
6. Als de consument zijn herroepingsrecht uitoefent, worden alle aanvullende 

overeenkomsten wettelijk ontbonden. 
ARTIKEL 9 - VERPLICHTINGEN VAN HANDELAREN IN GEVAL VAN INTREKKING 

1. Als Trader het voor de consument mogelijk maakt om zijn intrekking via 
elektronische middelen te melden, stuurt hij na ontvangst van een dergelijke 
verklaring onmiddellijk een bevestiging van ontvangst. 

2. Trader vergoedt de consument onmiddellijk met alle betalingen, inclusief 
eventuele leveringskosten Trader in rekening gebracht voor het geretourneerde 
product, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de dag waarop de consument de 
opname gemeld. Behalve in gevallen waarin Trader heeft aangeboden om het 
product zelf op te halen, kan hij het terugbetalen uitstellen totdat hij het 
product heeft ontvangen of totdat de consument bewijst dat hij het product 
heeft geretourneerd, afhankelijk van wat eerder gebeurt. 

3. Voor elke terugbetaling zal Trader dezelfde betaalmethode gebruiken die in 
eerste instantie door de consument werd gebruikt, tenzij de consument akkoord 
gaat met een andere methode. Terugbetaling is gratis voor de consument. 

4. Als de consument koos voor een dure methode van levering in plaats van de 
goedkoopste standaard levering, Trader hoeft niet aan de extra kosten van de 
duurdere methode terug te betalen. 

ARTIKEL 10 - WAARBIJ HET HERROEPINGSRECHT WORDT INGETROKKEN 



Handelaar kan het herroepingsrecht voor de volgende producten en diensten uitsluiten, 
maar alleen als trader dit duidelijk heeft aangegeven bij het doen van het aanbod, of op zijn 
minst tijdig voor het sluiten van het contract: 

1. Producten of diensten waarvan de prijzen onderhevig zijn aan schommelingen 
op de financiële markt waarop de handelaar geen invloed heeft en die zich 
binnen de periode van terugtrekking kunnen voordoen; 

2. Contracten die tijdens een openbare veiling worden gesloten. Een openbare 
veiling wordt gedefinieerd als een verkoopmethode waarbij trader producten, 
digitale inhoud en/of diensten aanbiedt op een veiling, in opdracht van een 
veilingmeester, en waarbij de succesvolle koper verplicht is de producten, 
digitale inhoud en/of diensten te kopen; 

3. Servicecontracten, na volledige voltooiing van de service, maar alleen als: 

1. de uitvoering begon met de uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de 
consument; En 

2. De consument verklaarde zijn recht of intrekking te hebben verloren zodra de 
handelaar het contract volledig had voltooid; 

1. Dienstencontracten die toegang bieden tot accommodatie, indien in het 
contract reeds een bepaalde datum of uitvoeringstermijn is vastgelegd en 
andere dan voor accommodatie, het vervoer van goederen, 
autoverhuurdiensten en catering; 

2. Contracten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomst 
reeds een bepaalde datum of uitvoeringstermijn is vastgesteld; 

3. Producten die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd en die 
niet geprefabriceerd waren en zijn vervaardigd op basis van de specifieke keuze 
of beslissing van de consument, of die duidelijk bestemd zijn voor een specifieke 
persoon; 

4. Producten die snel vergaan of met een beperkte houdbaarheid; 
5. Verzegelde producten die om redenen die verband houden met de bescherming 

van de gezondheid of de hygiëne, ongeschikt zijn voor terugkeer en waarvan het 
zegel na de levering is verbroken; 

6. Producten die vanwege hun aard onherstelbaar zijn vermengd met andere 
producten; 

7. Alcoholische dranken waarvan de prijs bij de sluiting van het contract is 
overeengekomen, maar waarvan de levering pas na 30 dagen kan plaatsvinden 
en waarvan de werkelijke waarde afhangt van marktschommelingen waarop 
trader geen invloed heeft; 

8. Verzegelde audio-/video-opnames en computerapparatuur waarvan de 
afdichting na levering was verbroken; 

9. De levering van digitale inhoud, met uitzondering van op een materiaalmedium, 
maar alleen als: 

1. de levering begon met de uitdrukkelijke voorafgaande overeenkomst van de 
consument, en 



2. De consument verklaarde dat dit impliceerde dat hij zijn herroepingsrecht heeft 
verloren. 

ARTIKEL 11 - DE PRIJS 

1. Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving is de verkoop van goederen 
onderworpen aan de betaling van btw en wordt de btw toegepast in het land 
waar de levering van de goederen plaatsvindt. 

2. Tijdens de geldigheidsduur die in de aanbieding wordt vermeld, worden de 
prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behalve 
voor prijswijzigingen in btw-tarieven. 

3. In tegenstelling tot het vorige lid kan handelaar producten of diensten 
aanbieden tegen variabele prijzen, in gevallen waarin deze prijzen onderhevig 
zijn aan schommelingen op de financiële markt waarop trader geen invloed 
heeft. Het aanbod moet verwijzen naar dit verband met schommelingen en het 
feit dat de genoemde prijzen zijn aanbevolen prijzen. 

4. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van het contract zijn alleen 
toegestaan als deze het gevolg zijn van wettelijke voorschriften of bepalingen. 

5. Prijsverhogingen meer dan 3 maanden na het sluiten van het contract zijn alleen 
toegestaan als de handelaar zo veel heeft bepaald en: 

6. Ze zijn het resultaat van wettelijke voorschriften of bepalingen; Of 
7. De consument is gemachtigd om het contract te beëindigen op de dag waarop 

de prijsverhoging van kracht wordt. 
8. Prijzen vermeld in aanbiedingen van producten of diensten zijn inclusief BTW. 

 
ARTIKEL 12 - UITVOERING VAN HET CONTRACT EN EXTRA GARANTIE 

1. Handelaar garandeert dat de producten en/of diensten voldoen aan het 
contract, de specificaties vermeld in het aanbod, de redelijke eisen van 
betrouwbaarheid en/of bruikbaarheid en de wettelijke bepalingen en/of 
overheidsvoorschriften die bestonden op de datum waarop het contract werd 
gesloten. Indien overeengekomen handelaar garandeert ook dat het product 
geschikt is voor andere dan de normale benaming. 

2. Een extra garantieregeling aangeboden door Trader, fabrikant of importeur kan 
nooit van invloed zijn op de wettelijke rechten en claims die de consument tegen 
de handelaar kan afdwingen op grond van het contract als de Handelaar zijn 
aandeel in het contract niet heeft vervuld. 

3. Een extra garantie wordt gedefinieerd als elke verbintenis van Trader, zijn 
leverancier, importeur of fabrikant die consumentenrechten of vorderingen 
verleent, die hoger zijn dan die welke wettelijk zijn vastgelegd, voor het geval 
dat hij zijn aandeel in de overeenkomst niet vervult. 
 

ARTIKEL 13 - LEVERING EN UITVOERING 

1. Trader zal de grootst mogelijke zorg te nemen bij het ontvangen en 
implementeren van orders voor producten en bij de beoordeling van aanvragen 
voor het verlenen van diensten. 



2. De plaats van levering wordt beschouwd als het adres dat de consument aan het 
bedrijf bekend maakt. 

3. Rekening houdend met hetgeen is vermeld in artikel 4 van deze algemene 
voorwaarden, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met een efficiënte 
expeditie uitvoeren, maar uiterlijk binnen 30 dagen, tenzij een andere 
leveringsperiode is overeengekomen. Als de levering vertraging oploopt, of als 
de levering niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, wordt de 
consument hiervan op de hoogte gesteld uiterlijk 30 dagen nadat de bestelling is 
geplaatst. In dit geval heeft de Consument het recht om de overeenkomst 
kosteloos te ontbinden en recht op mogelijke schade. 

4. Na ontbinding overeenkomstig de vorige paragraaf, Trader terugbetalingen 
Consument onmiddellijk het bedrag dat hij had betaald. 

5. Het risico van schade en/of verlies van producten berust op Trader tot het 
moment van levering aan de consument of een vertegenwoordiger die eerder 
door de consument is aangewezen en aan Trader is aangekondigd, tenzij dit 
uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

ARTIKEL 14 - TRANSACTIES MET VERLENGDE DUUR: DUUR, BEËINDIGING EN VERLENGING 

Beëindiging 

1. De consument heeft te allen tijde het recht om een contract voor onbepaalde 
tijd te beëindigen dat is gesloten voor de reguliere levering van producten of 
diensten, onder voorbehoud van de overeengekomen beëindigingsregels en een 
opzegtermijn die niet meer dan een maand bedraagt. 

2. De consument heeft te allen tijde het recht om een overeenkomst voor 
bepaalde tijd te beëindigen die is gesloten voor de reguliere levering van 
producten (met inbegrip van elektriciteit) of diensten aan het einde van de vaste 
termijn, met voorbehoud van de overeengekomen beëindigingsregels en een 
opzegtermijn die niet langer is dan een maand. 

3. Met betrekking tot contracten zoals beschreven in de eerste twee paragrafen 
kan de consument: 

• te allen tijde te beëindigen en niet beperkt te blijven tot beëindiging op een 
bepaald tijdstip of tijdens een bepaalde periode; 

• ze op dezelfde wijze te beëindigen als die waarin zij zijn gesloten; 
• altijd te beëindigen onder voorbehoud van dezelfde periode van kennisgeving 

als die voor Trader bepaald. 
Verlenging; 

1. Een contract voor bepaalde tijd dat is gesloten voor de regelmatige levering van 
producten of diensten, mag niet automatisch worden verlengd of verlengd voor 
een bepaalde periode. 

2. In afwijking van het in de vorige lid vermelde contract kan een overeenkomst 
voor bepaalde tijd die is gesloten voor de regelmatige levering van dag- of 
weekkranten of tijdschriften automatisch worden verlengd voor een vaste 
termijn die niet meer dan drie maanden bedraagt, indien de consument vrij is 



om dit verlengde contract tegen het einde van de verlenging te beëindigen, met 
een opzegtermijn van niet meer dan een maand. 

3. Een overeenkomst voor bepaalde tijd die is gesloten voor de regelmatige 
levering van producten of diensten, mag slechts automatisch voor onbepaalde 
tijd worden verlengd indien de consument te allen tijde het recht heeft om te 
beëindigen, met een opzegtermijn van niet meer dan een maand en, in het geval 
van een contract om regelmatig of wekelijkse kranten of tijdschriften te leveren, 
maar minder dan één keer per maand , een periode die niet langer is dan drie 
maanden. 

4. Een contract voor bepaalde tijd voor de reguliere levering, bij wijze van 
introductie, van dagelijkse of wekelijkse kranten en tijdschriften 
(proefabonnementen of introductieabonnementen) wordt niet automatisch 
verlengd en eindigt automatisch aan het einde van de proefperiode of 
introductieperiode. Duur; 
 
 

5. Als de vaste looptijd van een contract meer dan een jaar bedraagt, heeft de 
consument na een jaar te allen tijde het recht om te beëindigen, met een 
opzegtermijn die niet meer dan een maand bedraagt, tenzij redelijkheid en 
billijkheid voorschrijven dat voortijdige beëindiging van het contract 
onaanvaardbaar zou zijn. 

ARTIKEL 15 - BETALING 

1. Voor zover geen andere datum in het contract of aanvullende voorwaarden is 
bepaald, moeten de door de consument verschuldigde bedragen binnen 14 
dagen na aanvang van de wachttijd of bij afwezigheid van een wachttijd binnen 
14 dagen na de sluiting van de overeenkomst worden betaald. In het geval van 
een contract om een dienst te verlenen, begint deze periode van 14 dagen op de 
dag nadat de consument de bevestiging van het contract heeft ontvangen. 

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mogen de algemene 
voorwaarden nooit een voorschot van meer dan 50% bevatten. Wanneer vooraf 
wordt betaald, kan de consument zich geen enkele rechten beroepen met 
betrekking tot de uitvoering van de betrokken order of dienst(en) voordat het 
voorschot is betaald. 

3. De consument is verplicht om eventuele onjuistheden in de verstrekte of 
vermelde betalingsgegevens onmiddellijk aan Trader te melden. 

4. Als een consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, nadat 
Trader de consument heeft geïnformeerd over de betalingsachterstand, mag de 
consument 14 dagen de tijd krijgen om aan de betalingsverplichting te voldoen; 
indien de betaling niet binnen deze termijn van 14 dagen plaatsvindt, is de 
wettelijke rente verschuldigd over het verschuldigde bedrag en heeft Trader het 
recht redelijke buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen die hij 
heeft gemaakt. Deze incassokosten bedragen hooguit 15% van de onbetaalde 
bedragen tot €2.500; 10% in de komende €2.500; en 5% over de komende 
€5.000, met een minimum van €40. Handelaar kan vertrekken van deze 
bedragen en percentages die gunstig zijn voor de consument. 



ARTIKEL 16 – AFWIJKINGEN 
 

Handelaar kan niet garanderen dat de kleur, grootte en / of tekst van het product zoals 
weergegeven op de website zijn precies vergelijkbaar met het product zoals geleverd aan de 
consument door Trader. 

ARTIKEL 17 - PRIVACY 
 

De persoonlijke gegevens die door Consumer worden verstrekt voor het plaatsen van een 
bestelling, worden verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid. 

ARTIKEL 18 – INTELLECTUELE EIGENDOM 
 

Trader bezit alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het product. 

ARTIKEL 19 – AANSPRAKELIJKHEID 
 

1. Voor zover wettelijk toegestaan, sluit Trader alle aansprakelijkheid uit voor 
eventuele schade die de consument heeft geleden als het door de consument 
bestelde product niet beschikbaar is en/of geleverd (op tijd). 

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 20.1 en voor zover wettelijk toegestaan, is 
de aansprakelijkheid van de handelaar beperkt tot het maximumbedrag van de 
aankoopprijs van het betreffende product. 

ARTIKEL 20 - OVERMACHT 

1. In geval van overmacht heeft handelaar het recht om al haar verplichtingen uit 
hoofde van de aanvullende overeenkomst op te schorten. Een geval van 
overmacht omvat stakingen, storingen, ziekte- of invoer-/uitvoerverboden bij 
Trader of bij derden die door Trader worden ingeschakeld. 

2. In het geval dat het duidelijk is dat de periode van overmacht langer dan twee 
maanden zal duren, heeft een van de partijen het recht om de aanvullende 
overeenkomst te ontbinden zonder de verplichting om enige schadevergoeding 
te betalen. 
 

ARTIKEL 21 – VRAGEN EN KLACHTEN 
 

1. Voor vragen/informatie kan de gebruiker contact opnemen met de 
serviceafdeling op telefoonnummer: 035 773 9956 of via het e-mailadres 
info@EQ-Clothing.com. 



2. In het geval dat de consument niet tevreden is met het product of met andere 
producten en/of diensten van Trader, heeft de consument de mogelijkheid om 
een klacht in te dienen bij de serviceafdeling op telefoonnummer 035 773 9956 
of op e-mailadres info@EQ-Clothing.com. Dit moet gebeuren binnen veertien 
(14) kalender Dagen na de dag consument ontdekt of redelijkerwijs moet de 
reden om de klacht in te dienen ontdekt. 
 
 

ARTIKEL 22 – BESTUURSRECHT EN BEVOEGDE RECHTER 
 

1. Deze algemene looptijd en voorwaarden en de aanvullende overeenkomst vallen 
onder het Nederlandse recht. 

2. Alle geschillen die voortvloeien uit de Algemene Voorwaarden en de Verre 
Overeenkomst en Aanvullende Overeenkomst worden voorgelegd aan de 
bevoegde rechtbank van Amsterdam. 

 


