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Algemene voorwaarden - zakelijk 
 
1.  Algemeen 
Dit zijn de zakelijke algemene voorwaarden van Wahoe Edubox B.V., gevestigd en 
kantoorhoudende te Rotterdam (3035 LK), aan de Rembrandtstraat 19 en ingeschreven 
bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 83387439, (hierna te noemen: " Wahoe 
Edubox"). 
 
 
2. Toepasselijkheid  
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: 

2.1. ieder (toekomstig) aanbod en (toekomstige) overeenkomst tussen Wahoe 
Edubox en de opdrachtgever (zijnde een rechtspersoon, of een natuurlijke 
persoon die handelt voor doeleinden die verband houden met een handels-, 
bedrijfs- of beroepsactiviteit, die fysiek of op afstand een overeenkomst aangaat 
met Wahoe Edubox) en de uitvoering daarvan, hierna te noemen: “de 
Overeenkomst”; 

2.1.1.alle werknemers, voormalige werknemers en anderen die op enigerlei wijze 
werkzaam zijn voor, of verbonden zijn aan of in dienst zijn van Wahoe 
Edubox en hun opvolgers; 

2.1.2.alle gebruikers van de website www.wahoe.nl; 
2.1.3.op alle opdrachten waarbij derden worden ingeschakeld voor de uitvoering 

ervan.  
2.2. De algemene voorwaarden van Wahoe Edubox zullen voorafgaand aan de 

totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk, waaronder begrepen 
elektronisch, door Wahoe Edubox aan de opdrachtgever worden verstrekt.  

2.3. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan deze algemene 
voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van deze 
algemene voorwaarden dienen door Wahoe Edubox schriftelijk te worden 
overeengekomen.  

2.4. Wahoe Edubox behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op 
elk moment te wijzigen door secties te schrappen, te vervangen of aan te vullen. 
Wij zijn niet verplicht de opdrachtgever van de wijzigingen op de hoogte te 
stellen zolang de Overeenkomst nog niet tot stand is gekomen. Indien de 
Overeenkomst reeds tot stand is gekomen, dan is de versie van de algemene 
voorwaarden van toepassing die bij het tot stand komen van de Overeenkomst 
van toepassing is verklaard. 

 
 
3. Hoe komt de overeenkomst tot stand? 
Het aanbod van Wahoe Edubox bestaat uit educatieve pakketten voor kinderen. Hierna 
te noemen “het Aanbod”.  

1. De Overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van de aanvaarding van het 
Aanbod van Wahoe Edubox door de opdrachtgever.  

2. Indien de opdrachtgever het Aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, 
dan zal Wahoe Edubox het aanbod ook langs elektronische weg bevestigen. 
Wahoe Edubox zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen 
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ter beveiliging van de elektronische overdracht van gegevens en een veilige 
digitale omgeving voor de website en elektronische betaling. 

3. Wijzigingen in de Overeenkomst dienen schriftelijk te worden bevestigd door 
Wahoe Edubox. Mondelinge toezeggingen van Wahoe Edubox zijn slechts 
bindend indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Wahoe Edubox zijn bevestigd. 

 
 
4. Prijzen  
Alle prijzen die bij het Aanbod zijn weergegeven zijn exclusief omzetbelasting (btw) en 
andere product- of dienst specifieke door de Nederlandse overheid opgelegde 
heffingen. Alle prijzen zijn in euro’s en dienen in euro’s betaald te worden.  
 
Aan een afgegeven voorcalculatie of begroting kan de opdrachtgever geen rechten of 
verwachtingen ontlenen.  

Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.  

 
5.  Betalingen 
De bestelde producten kunnen alleen geleverd worden na het betalen van de eerste 
factuur.  

Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden. 

Betaalt de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig, dan is de 
opdrachtgever, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het 
openstaande bedrag wettelijke rente voor handelsovereenkomsten verschuldigd.  

Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, komen de 
incassokosten en alle daaruit volgende kosten voor rekening van de opdrachtgever. 
Alvorens incassokosten in rekening worden gebracht, zal Wahoe Edubox de 
opdrachtgever een aanmaning sturen, waarbij de opdrachtgever veertien dagen de tijd 
krijgt om de vordering alsnog te voldoen. 
 
6.  Levering 

6.1. Na het aanvaarden van de opdracht, zal Wahoe Edubox een indicatie afgeven van 
de verwachte levertijd.  

6.2. Wahoe Edubox maakt gebruik van verschillende verzendbedrijven. Niet alle 
aanbieders bieden een digitaal volgsysteem.  

6.3. Indien een door Wahoe Edubox geleverd product op het moment van levering 
gebrekkig is en daardoor niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient de 
opdrachtgever Wahoe Edubox binnen zeven dagen na de levering van het 
product op de hoogte te stellen van het gebrek, bij gebreke waarvan de zakelijke 
klant zijn recht verliest om herstel of vervanging van het product te eisen. Indien 
de zakelijke klant Wahoe Edubox binnen zeven dagen na ontvangst van het 
gebrekkige product op de hoogte stelt, dan zal Wahoe Edubox de klacht 
beoordelen en indien Wahoe Edubox de klacht gegrond acht, zal Wahoe Edubox 
het product zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen nadat zij kennis 
heeft genomen van het gebrekkige product, repareren of indien dit niet meer 
mogelijk is, vervangen. 

6.4. De opdrachtgever kan producten niet retourneren omdat deze zijn vervaardigd op 
basis van de instructies van de opdrachtgever (gepersonaliseerde producten). 
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6.5. De opdrachtgever kan geen gebruik van het herroepingsrecht.  
 

 
7. Aansprakelijkheid 
Wahoe Edubox is niet aansprakelijk voor enige schade die de opdrachtgever, of 
consument/eindgebruiker lijdt als gevolg van enige tekortkoming, onrechtmatige daad 
of anderszins, tenzij deze schade het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van 
aantoonbare opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Wahoe Edubox.  

Voor zover Wahoe Edubox gehouden is tot betaling van enige schadevergoeding, is 
deze schadevergoeding beperkt tot het factuurbedrag dat van toepassing is op de door 
Wahoe Edubox aan de opdrachtgever geleverde producten. Wahoe Edubox is niet 
aansprakelijk voor schade als gevolg van gevolgschade, indirecte schade, gederfde 
winst of gemiste besparingen.  

De producten van Wahoe Edubox zijn niet geschikt voor kinderen onder de vier jaar. De 
producten bevatten kleine onderdelen. Wahoe Edubox is nimmer aansprakelijk voor 
schade die is ontstaan ten gevolge van het gebruik van de producten door kinderen 
jonger dan vier jaar. 
 
Wahoe Edubox draagt zorg voor het zorgvuldig samenstellen van de producten en 
waarbij de veiligheidseisen in acht zijn genomen. De 
opdrachtgever/consument/eindgebruiker is echter te allen tijde verantwoordelijk voor 
het gebruik van de producten door kinderen en voor het houden van het toezicht hierop. 
De opdrachtgever en consument/eindgebruiker kan Wahoe Edubox nimmer 
aansprakelijk stellen voor het gebruik van de producten door kinderen. 
 
 
8. Intellectuele eigendomsrechten 

8.1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten behoren uitsluitend toe aan Wahoe Edubox. 
Onder Intellectuele Eigendomsrechten zoals bepaald in dit artikel wordt 
verstaan: alle intellectuele eigendomsrechten met inbegrip van goodwill met 
betrekking tot de activiteiten, de diensten en de producten van Wahoe Edubox, 
waaronder begrepen maar niet beperkt tot domeinnamen, auteursrechten, 
naburige rechten, handelsnamen, merken, octrooien, modelrechten, 
marketingmaterialen, presentaties, bedrijfsgeheimen, databanken, knowhow, en 
alle (overige) rechten op o.a. documenten, (software)producten, de website 
www.wahoe.nl , werken, immateriële activa en alle toepassingen, uitbreidingen, 
uitbreidingen van het voorgaande die reeds aan Wahoe Edubox toekomen en/of 
zijn ontstaan tijdens de uitvoering van de Overeenkomst. 

8.2. De opdrachtgever zal geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten 
van Wahoe Edubox. Het is dus o.a. niet toegestaan om zonder voorafgaande 
toestemming van Wahoe Edubox, activiteiten en inhoud van de webpagina’s van 
Wahoe Edubox te kopiëren of anderszins te gebruiken. 
 

9. Gebruik van het resultaat 
Wahoe Edubox B.V. heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever 
de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van 
opdrachten en promotie. 
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10. Overmacht 
Tekortkomingen in de nakoming van één of meer van haar verplichtingen 
voortvloeiend uit deze Overeenkomst kunnen niet aan Wahoe Edubox B.V. worden 
toegerekend, indien deze - direct of indirect - het gevolg zijn van of samenhangen 
met overmacht aan de zijde van Wahoe Edubox.  
 
 
11. Data protectie 
Het verzamelen, verwerken en opslaan van gegevens gebeurt uitsluitend volgens de 
richtlijnen van de Nederlandse privacywetgeving. Voor meer informatie met betrekking 
tot de toestemming van de consument en met betrekking tot het verzamelen, verwerken 
en gebruiken van gegevens verwijzen wij je naar de Privacy-statement op de website.  
 
 
12. Slotbepalingen 

12.1.Wahoe Edubox en de opdrachtgever verklaren  hierbij dat alle bepalingen van 
deze algemene voorwaarden moeten worden beschouwd als essentiële 
bepalingen, zonder welke Wahoe Edubox en de opdrachtgever de 
Overeenkomst niet zouden hebben gesloten. 

12.2.Indien op enig moment één van de partijen van de overeenkomst de andere 
partij niet oproept tot naleving van één of meer bepalingen van deze algemene 
voorwaarden of één van de rechten uit hoofde van de Overeenkomst niet 
uitoefent, betekent dit niet dat zij afziet van de toepasselijkheid daarvan. Evenmin 
betekent dit dat het de andere partij is toegestaan een of meer bepalingen van 
deze algemene voorwaarden niet na te leven. 

12.3.De nietigheid van een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden laat 
de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet. Indien enige bepaling van 
deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen Wahoe Edubox 
en de opdrachtgever in overleg treden om deze te vervangen door een geldige 
bepaling die de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo dicht mogelijk 
benadert.  

12.4.Wahoe Edubox en de opdrachtgever respecteren elkaars reputatie en 
onthouden zich van handelingen die de reputatie van de andere partij zouden 
kunnen schaden, hetgeen onder meer inhoudt dat zij geen negatieve/kritische 
uitlatingen over de andere partij doen. 
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13. Toepasselijkheid en bevoegde rechter  
13.1.Op de Overeenkomst, alsmede op alle geschillen verband houdende met of 

voortvloeiende uit deze Overeenkomst, is uitsluitend Nederlands recht van 
toepassing.  

13.2.Alle geschillen die tussen Wahoe Edubox en de Consument ontstaan naar 
aanleiding van of in verband met de overeenkomst tussen Wahoe Edubox en de 
consument of daaruit voortvloeiende overeenkomsten, zullen bij uitsluiting 
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de Rechtbank Midden-
Nederland. 
 

 


