
Aanvullende wehshop consumenten voorwaarden Habitat Solutions BV 
 
Artikel 1 Habitat Solutions BV 
Habitat Solutions BV, KvK nr. 24402426 is 
statutair gevestigd te Ridderkerk en 
kantoorhoudende aan 
Scheepmakerstraat 4, 2984BE 
Ridderkerk.  
 
Deze aanvullende voorwaarden zijn van 
toepassing op consumenten en op elk 
aanbod van Habitat Solutions BV. 
 
Artikel 2 Levering/herroepingsrecht 
Levering vindt plaats zolang de voorraad 
strekt. 
 
Producten die speciaal geproduceerd of 
ingekocht worden voor de klant, zoals 
bijvoorbeeld de non geuraroma’s zijn 
uitdrukkelijk uitgesloten van het 
herroepingsrecht. 
 
Indien u gebruik wilt maken van uw 
herroepingsrecht dienen producten en 
verpakking onbeschadigd en ongebruikt 
te zijn voor zover dit mogelijk is om te 
beoordelen dat het product aan de 
wensen voldoet. Eventuele kosten voor 
herstel of vervanging van product en/of 
verpakking worden dan doorberekend 
aan de klant. Producten die vooraf zijn 
gehuurd om te testen en waarna 
aanschaf van het product en verrekening 
van een deel van de huursom heeft 
plaats gevonden, zijn uitdrukkelijk 
uitgesloten van het herroepingsrecht. Dit 
geldt ook voor producten die door hun 
aard na gebruik niet meer verkoopbaar 
zijn, zoals waterfilters.  
 
Indien u gebruik wenst te maken van uw 
herroepingsrecht van onbeschadigde en 
ongebruikte artikelen, zoals omschreven 
in de algemene voorwaarden Webshop 
Keurmerk, dan vindt u de daarvoor 
benodigde informatie via 
www.habitatsolutions.eu> algemene 
voorwaarden. U treft hier tevens een 
downloadbare pdf van het 
herroepingsformulier aan dat tevens bij 
de zending is bijgesloten en die u 
ingevuld en ondertekend aan Habitat 
Solutions, tezamen met het product, kunt 
retourneren. Bij het retourneren van 
producten binnen het herroepingsrecht, 
berust het risico van beschadiging en/of 
vermissing van producten tot het 
moment van bezorging op het adres van 
Habitat Solutions bij de consument.  
 
Klant kan geen rechten ontlenen aan 
adviezen en informatie die hij van Habitat 
Solutions krijgt als deze geen directe 
betrekking hebben op de opdracht. Alle 
aanbiedingen van Habitat Solutions BV 
zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders 
vermeld. In geval de aanbieding door 
klant wordt aanvaard, heeft Habitat 
Solutions BV het recht het aanbod binnen 
vier werkdagen na ontvangst van de 
aanvaarding te herroepen. Enkel de 
opdrachten die schriftelijk werden 
aanvaard door Habitat Solutions BV 
kunnen haar worden tegengeworpen. 
 

 
Artikel 3 Adres 
U dient uw juiste adres en e-mailadres en 
eventuele wijzigingen hiervan tijdig aan 
ons door te geven. 
 
Artikel 4 Garantie 
Habitat Solutions BV geeft een jaar 
garantie op de door haar geleverde 
artikelen, tenzij anders vermeld.  
 
Habitat Solutions BV garandeert de 
deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van 
de door haar geleverde artikelen, 
conform de aangeboden specificaties. 
 
De op de factuur vermelde dagtekening 
geldt als ingangsdatum voor de garantie. 
Indien binnen de garantietermijn een 
klacht gegrond is, komen de 
verzendkosten voor rekening van de 
klant, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld 
door habitat Solutions BV. Er kan geen 
aanspraak worden gemaakt op de 
garantie: 
• bij beschadiging door opzet, of door 
nalatigheid; 
• bij onoordeelkundig gebruik of nalatig 
onderhoud; 
• bij normale slijtage; 
• bij beschadiging door het niet of niet 
juist in acht nemen van de 
gebruiksaanwijzing. 
De verleende garantie geldt 
onverminderd de rechten die de 
consument heeft op basis van de wet. 
 
Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud 
Het eigendom van de geleverde artikelen 
gaat op u over nadat het verschuldigde 
bedrag is betaald. Het risico van de 
artikelen gaat over op het moment van 
levering aan u. 
 
Habitat Solutions BV behoudt zich het 
eigendom voor van alle door haar aan 
klant geleverde producten, totdat al haar 
vorderingen op klant met betrekking tot 
de geleverde producten zelf en met 
betrekking tot de met de geleverde 
producten verband houdende 
dienstverlening, volledig zijn voldaan. Het 
eigendomsvoorbehoud strekt tevens tot 
zekerheid voor vorderingen van Habitat 
Solutions BV op klant wegens 
tekortschieten in de nakoming van 
voornoemde overeenkomst(en). 
 
Klant is bevoegd in het kader van zijn 
normale bedrijfsuitoefening over de 
onder eigendomsvoorbehoud geleverde 
zaken te beschikken. Klant is in dat geval 
verplicht de geleverde producten 
eveneens onder voorbehoud van 
eigendomsrechten van Habitat Solutions 
BV te leveren aan derden. Habitat 
Solutions BV is bevoegd om de onder 
eigendomsvoorbehoud aan klant 
geleverde producten terug te nemen, 
indien klant niet, niet volledig of niet 
tijdig aan zijn verplichtingen jegens 
Habitat Solutions BV heeft voldaan of 
indien gegronde reden bestaat om aan te 
nemen dat klant niet, niet volledig en of 

niet tijdig aan zijn verplichtingen jegens 
Habitat Solutions BV zal kunnen voldoen. 
Klant verplicht zich op eerste verzoek van 
Habitat Solutions BV zekerheid te stellen 
voor de nakoming van de verplichtingen 
van klant in de door Habitat Solutions BV 
gewenste vorm en de door Habitat 
Solutions BV gewenste omvang.  
 
Artikel 6 Betaalopdrachten 
Betaalopdrachten voor de giro- en 
bankinstellingen zijn voor rekening en 
risico van degene die de opdracht (dan 
wel machtiging) tot betaling geeft.  
 
Artikel 7 Betalen 
U betaalt in één keer of in delen achteraf 
en ontvangt voor, bij of na de levering 
een rekening. U kunt gebruik maken van 
een van de volgende betaalwijzen: 
• betalen met iDEAL waarbij u direct 

tijdens het bestelproces de betaling 
voldoet via uw eigen bank en de 
goederen z.s.m. worden toegezonden 

• Betalen met creditcard waarbij u na 
acceptatie en akkoord door uw credit 
card maatschappij heeft betaald en de 
goederen z.s.m. worden verzonden. 

• Betalen middels overschrijving vooraf 
waarna u na bijschrijving op onze 
rekening heeft betaald en uw 
bestelling zo spoedig mogelijk wordt 
verzonden 

• Achteraf betalen waarna u na 
acceptatie door onze externe 
kredietverlener uw bestelling zo 
spoedig mogelijk wordt verzonden en u 
in termijnen uw betaling inclusief 
aanvullende kosten voldoet via deze 
externe kredietverlener. 

• Rembourszending waarbij de bestelling 
bij plaatsing van de order zo spoedig 
mogelijk wordt verzonden en contant 
aan de deur met de postbezorger 
wordt afgerekend. 

• Contant bij afhalen waarbij u de 
goederen ontvangt op moment van 
betalen. 
 

Artikel 8 In gebreke blijven 
Mocht u na gemaand te zijn niet of niet 
volledig betalen, dan wordt het 
verschuldigde bedrag met 
buitengerechtelijke incassokosten 
verhoogd die door het incassobureau 
gerekend worden. Habitat Solutions BV 
behoudt zich het recht voor om de 
tarieven binnen wettelijke kaders aan te 
passen. 
 
Het eigendomsrecht gaat pas over als alle 
vorderingen voldaan zijn. Habitat 
Solutions behoudt zich dus uitdrukkelijk 
het recht voor om producten terug te 
vorderen als klanten in gebreke blijven 
met betaling.  
 
Artikel 9 Kredietwaardigheid 
De vraag of u uw bestelling achteraf kunt 
betalen hangt af van uw financiële 
situatie. Wij behouden ons het recht voor 
kredietwaardigheid te checken. Verder 
speelt de informatie die wij kunnen 
opvragen bij het Bureau 



Kredietregistratie (BKR) een rol bij de 
vraag of u uw bestelling achteraf kunt 
voldoen. Indien wij meer gegevens nodig 
hebben voor de beoordeling van uw 
kredietwaardigheid en de vaststelling van 
uw maximale kredietlimiet nemen wij of 
een van onze betalingspartners contact 
met u op.  
 
Artikel 10 Hoofdelijke aansprakelijkheid 
Indien twee personen de overeenkomst 
aangaan zijn zij ieder afzonderlijk en voor 
het geheel jegens Habitat Solutions BV 
aansprakelijk voor de nakoming van alle 
verplichtingen die voortvloeien uit de 
overeenkomst. 
 
Artikel 11 Vertrouwelijke informatie 
Elk der partijen staat ervoor in dat alle 
voor en na het aangaan van de 
overeenkomst van de andere partij 
ontvangen documentatie van 
vertrouwelijke aard geheim zal blijven. 
Informatie zal in ieder geval als 
vertrouwelijk worden beschouwd indien 
deze door een der partijen als zodanig is 
aangeduid. 


