
  

Algemene voorwaarden BOEQ 

 

BOEQ biedt een gepersonaliseerde dienst in abonnementsvorm die studenten toegang biedt 

tot studieondersteunend materiaal die op www.boeq.net beschikbaar wordt gesteld. BOEQ 

biedt tevens studiegerelateerde producten, zoals studieboeken en readers. 

Het gebruik van onze diensten en producten zijn onderworpen aan onderstaande algemene 

voorwaarden.  

 

ARTIKEL 1 – DEFINITIES 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:  

1. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van de ondernemer. 

2. Abonnement-service: de dienst van BOEQ die studenten toegang biedt tot 

studieondersteunend materiaal. 

3. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn 

herroepingsrecht. 

4. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband 

houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit. 

5. Dag: reguliere kalenderdag 

6. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt 

om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die 

toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie 

mogelijk maakt. 

7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te 

zien van de overeenkomst op afstand; 

8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand 

aan consumenten aanbiedt; 

9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de 

ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of 

diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt 

wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 

10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het 

sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer  
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ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER  

BOEQ  

Twaalf Apostelen 17; 4005 GM TIEL  

E-mailadres: Boeqcontact@gmail.com  

KvK-nummer: 75585820 

Btw-identificatienummer: NL860331830B01 

 

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van BOEQ en op elke 

tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen BOEQ en consument.  

2. De algemene voorwaarden kunnen aan consument ter beschikking gesteld worden met 

instemming van de algemene voorwaarden aan de elektronische weg aan de 

consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze gemakkelijk 

kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs 

niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden 

aangegeven waar van de algemene langs elektronische weg of op andere wijze 

kosteloos zullen worden toegezonden.  

3. Voor het geval dat naast algemene voorwaarden ook nog specifieke voorwaarden voor 

een product of dienst van toepassing zijn kan de consument bij tegenstrijdige 

voorwaarden steeds beroepen op de voor hem meest gunstige (met uitzondering van 

art. 6 lid 2). 

4. De voorwaarden zullen van toepassing zijn ook als de consument uit eigen beweging 

geen kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden nadat deze via 

elektronische weg beschikbaar zijn gesteld.  

 

ARTIKEL 4 – HET AANBOD  

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder specifieke product- of 

dienstenvoorwaarden wordt aangeboden wordt dit nadrukkelijk vermeld.  

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden 

producten digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd 

om een goede beoordeling van het product door consument mogelijk maken. Als de 

ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe 

weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of 

kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.  

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de 

rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.  
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4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen 

aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 

5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden 

producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact 

overeenkomen met de echte kleuren van de producten.  

6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de 

rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 

Dit betreft in het bijzonder: 

a. de prijs inclusief belastingen; 

b. de eventuele kosten van verzending; 

c. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen 

daarvoor nodig zijn; 

d. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; 

e. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; 

f. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen 

de ondernemer de prijs garandeert; 

g. de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de 

door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan 

controleren en indien gewenst herstellen; 

h. de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een 

duurtransactie. 

 

 ARTIKEL 5 - DE OVEREENKOMST 

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het 

moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het accepteren van 

de algemene voorwaarden.  

2. BOEQ bevestigt via elektronische weg een bevestiging van ontvangst van de 

aanvaarding.  

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft BOEQ passende 

maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt BOEQ 

voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal 

BOEQ zorgen voor een passende veilige betaalomgeving.  

4. BOEQ kan zich binnen wettelijke kaders bekend maken of consument zich aan de 

betalingsverplichting zal voldoen. Indien BOEQ op grond van dit zorgvuldige onderzoek 

goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd 

gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere 

voorwaarden te verbinden.  



  

5. BOEQ zal uiterlijk bij levering van het product, aan de consument de volgende 

informatie meesturen, op een manier dat deze gemakkelijk opgeslagen kan worden op 

een duurzame gegevensdrager.  

a. De handelsnaam van de onderneming [BOEQ] 

b. Een eventuele uitdrukkelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het 

herroepingsrecht.  

c. Informatie over garanties en bestaande service na aankoop 

d. De prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale 

inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; de wijze van 

betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst.  

e. De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een 

duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.  

f. Indien consument een herroepingsrecht heeft, instructies voor het succesvol 

herroepen van een product, dienst of digitale inhoud.  

 

ARTIKEL 6 – HERROEPINGSRECHT 

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot aankoop van een product 

met een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. 

BOEQ zal vragen om een reden van herroeping, opgave van reden door de consument 

is echter niet verplicht.  

2. In het geval dat in specifieke productvoorwaarden het herroepingsrecht wordt 

uitgesloten voor een bepaald product, komt de consument geen herroepingsrecht toe. 

Hierop wordt consument uitdrukkelijk gewezen bij aankoop. (zie artikel 10) 

3. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf 

door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft 

ontvangen. Of:  

a. Voor diensten en digitale inhoud gaat deze termijn in op het moment van 

aankoop, in ieder geval op het moment dat digitale inhoud beschikbaar wordt 

geacht hoogstens 1 dag na het sluiten van de overeenkomst.  

b. In geval van eenzelfde bestelling met meerdere producten: de dag waarop de 

consument het laatste product heeft ontvangen.  

c. Bij overeenkomsten tot regelmatige levering gedurende een bepaalde periode: 

de dag waarop de consument het eerste product heeft ontvangen.  

 

ARTIKEL 7 – VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT TIJDENS BEDENKTIJD  

1. Tijdens bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de 

verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is 

om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.  



  

2. Consument kan aansprakelijk gesteld worden voor schade aan het product ten gevolge 

van een omgang die verder gaat dan beschreven in lid 1.  

 

ARTIKEL 8 – UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR DE CONSUMENT EN DE 

KOSTEN DAARVAN:  

1. Als de consument gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht bericht via elektronische 

weg of op een alternatieve manier de consument BOEQ binnen de bedenktermijn op 

ondubbelzinnige wijze.  

2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de melding, zendt de 

consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) BOEQ. 

Dit hoeft niet als BOEQ heeft aangeboden het product op te halen.  

3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien 

redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking en conform de door BOEQ 

verstrekte instructies.  

4. Het risico en bewijslast voor zorgvuldige en tijdige uitoefening van het 

herroepingsrecht ligt bij de consument.  

5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden.  

6. Voor bepaalde producten met specifieke algemene voorwaarden die dit voorschrijven 

kan het gebruik van het herroepingsrecht uitgesloten worden. 

7. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de 

verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed 

voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt 

tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat 

evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is 

nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van 

de verbintenis. 

8. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende 

overeenkomsten van rechtswege ontbonden.  

 

ARTIKEL 9 – VERPLICHTINGEN BOEQ BIJ HERROEPING 

1. Als BOEQ herroeping langs de elektronische weg mogelijk maakt, zal BOEQ na 

ontvangst van melding van herroeping onverwijld een bevestiging sturen. 

2. BOEQ vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten 

door de ondernemer in rekening gebracht voor het product, onverwijld doch binnen 

14 dagen beginnend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. BOEQ 

behoudt het recht betaling op te schorten tot het product in correcte staat ontvangen 

is.  



  

3. BOEQ gebruikt voor terugbetaling een betaalmiddel naar keuze, tenzij de consument 

nadrukkelijk betaling via hetzelfde betaalmiddel verzoekt. De terugbetaling is kosteloos 

voor de consument.  

4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering, dan hoeft 

BOEQ de bijkomende kosten van deze duurdere methode niet terug te betalen.  

 

ARTIKEL 10 – UITSLUITING HERROEPINGSRECHT 

BOEQ kan de volgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen 

als dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, is vermeld: 

1. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare 

veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of 

diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk 

aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veilig, onder 

leiding van een veilingmeester, waarbij de hoogste bieder verplicht is de producten af 

te nemen.  

2. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst.  

3. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben 

4. Producten die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn en worden 

vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing.  

5. Producten die verzegeld zijn om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet 

geschikt zijn om te worden teruggezonden waarvan de verzegeling is gebroken.  

6. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere 

producten.  

7. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de 

verzegeling na levering is verbroken.  

 

ARTIKEL 11 – DE PRIJS  

1. BOEQ behoudt het recht om producten met schommelende prijzen met variabele 

prijzen aan te bieden.  

2. BOEQ behoudt het recht om gebruik te maken van kortingen ten behoeve van promotie 

en/of ter bevordering van verkoop.  

3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw, tenzij 

uitdrukkelijk aangegeven.  

 

 

 



  

ARTIKEL 12 – LEVERING EN UITVOERING  

1. BOEQ zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen 

en bij de uitvoering van bestelling van producten en bij de beoordeling van aanvragen 

tot verlening van diensten.  

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument kenbaar heeft gemaakt, tenzij 

de levering voor een dienst of product op een andere wijze is voorgeschreven en 

consument hiermee is ingestemd.  

3. BOEQ zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch binnen 30 dagen 

uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging 

vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan 

worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de 

bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat laatste geval het recht om 

de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele 

schadevergoeding.  

4. Na ontbinding conform lid 3 zal BOEQ het bedrag dat de consument betaald heeft 

onverwijld terugbetalen. 

5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust ten alle tijden bij de 

ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf 

aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.  

 

ARTIKEL 13 – FACTURERING 

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, 

dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 

dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn 

binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst 

tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument 

de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.  

2. De consument mag in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot 

vooruitbetaling van meer dan 50% van het verschuldigde bedrag. Wanneer 

voortuitbetaling is bedongen kan de consument geen enkel recht doen gelden 

aangaande de uitvoering van desbetreffende bestelling of diensten, alvorens de 

bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.  

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde 

betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.  

4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat 

hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de 

consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn 

betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-

dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en 



  

is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten 

in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over 

openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% 

over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten 

voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages. 

 

ARTIKEL 14 - OPZEGGING 

1. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt 

tot het geregeld afleveren van producten of diensten, opzeggen in de eerste week na 

aanvang van de overeenkomst. 

2. De consument kan een overeenkomst langs elektronische weg opzeggen (door een 

mail te sturen naar boeqcontact@gmail.com met daarin de wens om de overeenkomst 

op te zeggen). 

 

ARTIKEL 16 – KLACHTEN  

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst met BOEQ moeten binnen 

bekwamen tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en 

duidelijk omschreven, worden ingediend bij de ondernemer. Dit dient te geschieden 

langs elektronische weg. 

2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen 

gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzien 

langere verwerkingstijd vraagt, wordt door BOEQ binnen 14 dagen geantwoord met 

een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument uitvoering 

antwoord kan verwachten. 

ARTIKEL 17 – WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN 

1. Deze algemene voorwaarden zullen door BOEQ niet geruisloos gewijzigd worden.  

2. In geval van wijziging zijn de gewijzigde voorwaarden slechts van kracht nadat deze op 

daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke 

wijzingen gedurende de looptijd van een aanbod de meest gunstige bepaling zal 

prevaleren.  
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