
ALGEMENE VOORWAARDEN 

Artikel  1 Defini ties  

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:  

 

1.1 Algemene Voorwaarden :  onderhavige algemene voorwaarden.   

1.2 Bestelprocedure :  de procedure, die K lant  interact ief  doorloopt op de      

Webs ite, om Zaken te bestel len.   

1.3 Klant :  de wederpart i j  van Onefold met wie Onefold een Overeenkomst 

aangaat.   

1.4 Overeenkomst :  overeenkomst,  waar de Algemene Voorwaarden integraal 

onderdeel van uitmaken, inzake de koop en lever ing van Zaken.   

1.5  Part i jen :  Onefold  en K lant gezamenl i jk.   

1.6 Onefold  :  de part i j  welke z ich bedient van Algemene Voorwaarden, tevens 

wederpart i j  van K lant .   

1.7 Websi te :  de webs ite van Onefold te v inden onder de URL :      

www.onefold-menswear.com.  

1.8 Zaken :  kleding en accessoires  welke Onefold op haar Website aanbiedt, 

welke zaken K lant  kan bestel len.  

 

Artikel  2 Toepasseli jkheid  

 

2.1 De Algemene Voorwaarden z i jn van toepass ing op al le Overeenkomsten, 

eventuele (e-mai l) nieuwsbrieven, de Webs ite, de Bestelprocedure alsmede 

contacten en/of  ( rechts)handel ingen tussen Parti jen, ook wanneer deze 

( rechts) handel ingen niet  mochten leiden tot  een Overeenkomst.   

2.2 Toepassel i jkheid van algemene lever ings - of  betal ingsvoorwaarden en/of  

andere algemene of bi jzondere voorwaarden van Klant  is  uitdrukkel i jk 

uitges loten. 

 

Artikel  3 Tots tandkoming Overeenkomst  

 

3.1 De op de Webs ite aangeboden Zaken met bi jbehorende pri jzen gelden als 

een vr i jbl i jvend aanbod, dat door K lant  kan worden aanvaard door de gehele 

Bestelprocedure te doorlopen en te voltooien.   

3.2 Onefold garandeert  niet  dat het  aanbod als  hiervoor bedoeld zonder 

fouten en/of  omiss ies  is .  Druk - en zetfouten zi jn dan ook uitdrukkel ijk 

voorbehouden en kunnen een grond z i jn om de Overeenkomst geen gestand 

te doen geven. Indien Onefold hiertoe bes luit  zal  zi j  dit onverwi j ld aan Klant  

laten weten.   

3.3 Indien om welke reden dan ook, daar onder begrepen de s ituat ie als in 

laatste zin van voorgaande l id bedoeld, de Over eenkomst niet  tot  stand is 

gekomen, of  is  ontbonden, draagt Onefold er zorg voor dat –als  er vooruit  

betaald is door de Klant - de betaalde bedragen, inclusief  de init ië le 



verzendkosten, zo snel als  dat voor Onefold mogel i jk is ,  worden terugbetaald 

aan K lant .  Deze terugbetal ing is in ieder geval binnen 14 (veert ien) dagen.  

 

Artikel  4 Pri jzen en betal ing  

 

 4.1 Pr i jzen zoals  genoemd op de Webs ite z i jn inclus ief  BTW, alsmede inclusief 

andere van overheidswege opgelegde heffingen. De pr i jzen z i jn exclusief  

verzendkosten. Deze worden K lant in rekening gebracht gedurende de 

Bestelprocedure.   

4.2 Onefold is gerecht igd te al len t i jde de pr i jzen aan te passen. Dit  laatste 

heeft  geen gevolgen voor lopende Overeenkomsten welke bi j  

pr i j sverhogingen zul len worden uitgevoerd tegen de overeengekomen 

pr i jzen.   

4.3 Door K lant  kunnen de verschuldigde bedragen op twe e wi jzen worden 

voldaan: 

a. door middel van elektronische betal ing; (iDeal)  

b. door middel van een creditcard; (Mastercard en Visa)  

c. door middel van Mr. Cash. (België) 

4.4 De act ievoorwaarden van speciale pr i jzen en/of  grat is producten bi j  

aankoop van een ander product, vervallen op het moment dat niet  meer aan 

de oorspronkeli jke voorwaarden is  voldaan of  als  een product geretourneerd 

wordt.  Het grat is  product wordt dan in rekening gebracht bi j  Klant .  

 

Artikel  5 Leveringstermi jn  

 

5.1 De lever ingstermi jnen zoals  vermeld op de Webs ite en alsmede in 

bevest igings e-mai ls  z i jn indicatief.   

5.2 Onefold zal  z ich tot  een uiterste inspannen deze indicat ief  afgegeven 

lever ingstermi jnen te behalen.   

5.3 Indien en voor zover Onefold niet  binnen 30 (dertig) dagen de be stelde 

Zaken aan K lant  kan leveren heeft de K lant  het  recht, nadat Onefold  heeft  

laten weten de Overeenkomst niet  binnen de hiervoor gestelde termi jn te 

kunnen uitvoeren, om de Overeenkomst te annuleren. Art ikel  3.3 is  dan van 

overeenkomst ige toepass ing.  

 

Artikel  6 Herroepingsrecht  

 

6.1 De K lant  heeft  het  recht de geleverde Zaken binnen dert ig (30) dagen na 

ontvangst ,  zonder opgaaf van reden terug te sturen naar Onefold  mits : 

a. de Zaken in or iginele s taat, schoon en voorz ien van verpakking, tags en 

pr i jskaart jes  worden teruggezonden 

b. de Zaken incl .  ingevuld retourformul ier teruggezonden worden.   

c. de K lant  zelf  verantwoordeli jk is  voor de wi jze van versturing en voor het  

r i s ico van het pakket –en deze verantwoordel i jkheid en dit  r is ico hierbi j  door 

K lant  worden aanvaard- totdat Onefold het in ontvangst  heeft  genomen.   

6.2 De herroeping geldt  als  ontbindende voorwaarde waarbi j  de K lant  recht 



heeft  op teruggave van hetgeen reeds betaald is .  Artikel  3.3 is bi j  herroeping 

van overeenkomst ige toepassing.  

 

Artikel  7 Reclameren  

 

7.1 Indien en voor zover naar mening van de K lant de eigenschappen van de 

Zaken niet  voldoen aan de Overeenkomst is de K lant  gerecht igd de Zaken 

binnen dert ig (30) dagen terug te sturen mits :   

a. de K lant  het  meegeleverde retourformul ie r heeft  ingevuld en bi j  de 

retourzending heeft  geplaatst  

b. de K lant zelf  verantwoordel i jk voor de wi jze van verstur ing en voor het  r is ico 

van het pakket –en deze verantwoordel i jkheid en dit  ri s ico hierbi j door K lant  

worden aanvaard- totdat Onefold het in ontvangst  heeft  genomen. De K lant  

ontvangt een e-mai l  bi j  ontvangst  Zaken.   

7.2 Indien na onderzoek van Onefold bl i jkt  dat de eigenschappen van de 

Zaken wel voldoen aan de Overeenkomst zal  Onefold op kosten van de K lant  

de zaken terug sturen.   

7.3 Indien na onderzoek van Onefold inderdaad bl i jkt  dat de eigenschappen 

van de Zaken niet  voldoen aan de Overeenkomst heeft  de K lant  recht op een 

vervangende Zaak, mits  nog leverbaar in ander maat of  kleur.  Is  de Zaak niet  

meer leverbaar heeft  de Klant  recht op rest itut ie van waarde van de Zaak 

hetgeen geldt als  (gedeeltel i jke) ontbinding van de Overeenkomst waarbi j de 

laatste zin van art ikel  3.3 van overeenkomst ige toepass ing is .   

7.4 Waar in het  voorgaande l id wordt gesproken over de waarde van de 

Zaak, wordt  bedoeld de in de Overeenkomst overeengekomen pr i js .   

7.5 Gedurende de periode als  bedoeld in art ikel  6.1 kan de Klant  ook gebruik 

maken van het recht in dat art ikel  ver leend. Echter,  bi j een aangemaakte 

retouropdracht v ia de s ite wordt de procedure als  in dit  a rt ikel  verondersteld. 

 

Artikel  8 Verwerking persoonsgegevens  

 

8.1 Indien en voor zover er persoonsgegevens verwerkt  worden van K lant  

geldt  deze verwerking s lechts  om:   

a. de Overeenkomst te kunnen uitvoeren en gestand te kunnen doen geven; 

b. behoudens de beperking van het navolgende l id, de K lant  op de hoogte te 

s tel len omtrent  (nieuwe) producten en diensten van Onefold  

8.2 Voor het sturen van commerciële uit ingen v ia elekt ronische weg naar 

K lanten (zoals  bi jvoorbeeld, doch niet  uits luitend e -mai lnieuwsbrieven en SMS-

berichten) als  in voorgaande l id onder b bedoeld, wordt  aan de Klant  

uitdrukkel i jk toestemming gevraagd t i jdens de Bestelprocedure, en alleen als  

deze toestemming door de Klant  is  ver leend zal  Onefold deze uit ingen sturen.   

8.3 De K lant  is  te allen t i jde gerechtigd kosteloos inzage te verkr i jgen in haar 

persoonsgegevens en deze gegevens desgewenst  door Onefold aan te 

passen bi j onjuistheden. 

 

Artikel  9 Toepasseli jk recht, klachten en geschillen  



 

9.1 Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortv l oeiende overeenkomsten 

is  Nederlands recht van toepass ing.   

9.2 Indien en voor zover er sprake is  van een klacht neemt K l ant  contact op 

met Onefold ,  welk contact schri ftel i jk en elekt ronisch kan. De 

contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt  st aan bovenaan 

onderhav ige Algemene Voorwaarden vermeld. Onefold  zal  uiter li jk  binnen 30 

(dert ig) dagen reageren op een klacht als  hiervoor bedoeld.   

9.3 K lant kan het geschi l  – indien en voor zo ver Part i jen er gezamenl i jk niet 

uitkomen - voor leggen aan een daartoe bevoegde rechter in Amsterdam, 

daaronder mede begrepen de Voorzieningenrechter van deze 

arrondissementsrechtbank, recht doende in kort  geding.  

 

Artikel  10 Overige bepal ingen  

 

10.1 Onefold is te al len t i jde bevoegd onderhav ige Algemene Voorwaarden 

aan te passen. Lopende Overeenkomsten zul len na wi jz iging van de 

Algemene Voorwaarden onder de oude overeengekomen voorwaarden 

worden nagekomen.   

10.2 Indien en voor zover er voor de Bestelprocedure door Onefold  

inloggegevens z i jn verstrekt ,  draagt K lant  z elf  zorg voor deze gegevens. Deze 

gegevens z i jn st r ikt  persoonl i jk en mogen onder geen beding worden 

overgedragen. De K lant  is  zelf  verantwoordel i jk voor de gevolgen van het 

onzorgvuldig omgaan met deze gegevens.  
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