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Artikel 1 - Definities  
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:  
 

1.  Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale  
inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, 
digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde 
partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;  

2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn 
herroepingsrecht;  

3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden 
met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;  

4. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;  
5. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, 

diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;  
6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - 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 of gebruik gedurende een periode die is 
afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie 
van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;  

7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien 
van de overeenkomst op afstand; 



8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud 
en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;  

9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument 
wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van 
producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de 
overeenkomst uitsluitend of mede 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 gelijktijdig in dezelfde ruimte 
hoeven te zijn samengekomen.  
 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer  

Idealoutlet 
Schaarbeekstraat 37 
9120 MELSELE 
03/252.56.01 
info@idealoutlet.be 
Ondernemingsnr. :  0826.540.859 
BTWnr.: BE 0826.540.859 
Bankrekeningnr. KBC: BE36 7360 2419 3581 

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid  

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op 
elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. 

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene 
voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk 
is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op 
welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek 
van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.  

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het 
vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze 
algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden 
gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan 
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 voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op 
verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen 
worden toegezonden.  

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of 
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige 
toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds 
beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.  



5. De ondernemer kan ten allen tijde de algemene voorwaarden aanpassen. Dit zolang de 
wettelijke bepalingen niet in gedrang komen. 

Artikel 4 - Het aanbod 

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, 
wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.  

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. 
De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door 
de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn 
deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke 
vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. De afbeeldingen 
kunnen licht afwijken van het uiteindelijk geleverde artikel. 

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. Dit betreft in het 
bijzonder: 

a. de prijs inclusief belastingen; 
b. de eventuele kosten van aflevering; 
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 of uitvoering van de overeenkomst; 
f. de termijn voor aanvaarding van het aanbod,dan wel de termijn voor het gestand doen van 

de prijs; 
g. de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet 

gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan 
herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt; 

h. de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt 
tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten 

4. Het aanbod blijft geldig zolang de voorraad strekt. 
 

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 voldoen aan de daarbij 
gestelde voorwaarden.  

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de 
ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het 
aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, 
kan de consument de overeenkomst ontbinden.  

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende 
technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht 
van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan 
betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.  



4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument 
aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van 
belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de 
ondernemer op grond van dit 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. De ondernemer behoudt zich het recht bestellingen te weigeren bij: 
 

a. ernstige vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de consument door onder 
andere veelvuldig goederen te bestellen en te retourneren zonder effectieve aankoop; 

b. bij overmacht onder andere brand, natuurrampen. 
 

6. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product de consument de volgende 
informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een 
toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:  
 

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten 
terecht kan;  

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht 
gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het 
herroepingsrecht;  

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;  
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, voor zover van toepassing de 

kosten van aflevering en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst 
op afstand;  

e. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.  
 

Artikel 6 - Herroepingsrecht  

Bij producten:  

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product 
gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. 
De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot 
opgave van zijn reden(en) verplichten. Let op: bij zakelijke bestellingen vervalt het 
herroepingsrecht. 

2. 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. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag 

waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft 
ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het 
bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere 
producten met een verschillende levertijd weigeren.  



b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de 
dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of 
het laatste onderdeel heeft ontvangen 
 

3. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het 
herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loop de 
bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de 
vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd. 

4. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft 
verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, 
verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft 
ontvangen. 
 

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd  

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de 
verpakking. Het product mag geen enkele vorm van schade vertonen en moet compleet met 
de originele verpakking terug gestuurd worden. Het product mag geen enkele vorm van 
geuren bevatten die de nieuwstaat van het product in twijfel kunnen trekken. Het product 
mag nooit besprenkeld zijn met enige vorm van geurverfrissers.  De consument 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. De verpakking van het product zelf moet 
onbeschadigd blijven, alle labels moeten onbeschadigd blijven en aan het product blijven 
hangen of kleven met de originele houders of klevers. De verpakking van het product mag 
niet beplakt zijn met labels of dichtgeplakt zijn met tape. Het uitgangspunt hierbij is dat de 
consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou 
mogen doen.  

2. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is 
van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.  

3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de 
ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte 
informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.  

 

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan  

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de 
bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere 
ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer, deze andere ondubbelzinnige wijze moeten wel 
steeds schriftelijk gebeuren aan de ondernemer.   

2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde 
melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde 
van) de ondernemer. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen 
als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.  



3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in de originele staat 
en verpakking, die conform zijn door de ondernemer verstrekte instructies. Deze zijn terug te 
vinden in artikel 7.  

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt 
bij de consument.  

5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de 
ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de 
ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor 
terugzending niet te dragen.  

6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende 
overeenkomsten van rechtswege ontbonden.  

 

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping  

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze 
mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een 
ontvangstbevestiging.  

2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele 
leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, 
onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de 
herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij 
wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont 
dat hij het product binnen de 14 dagen na ontvangst heeft teruggezonden.  

3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft 
gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is 
kosteloos voor de consument.  

4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de 
goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de 
duurdere methode niet terug te betalen.  

5. Als de consument niet de volledige levering wenst terug te zenden, is de ondernemer niet 
verplicht om de verzendingskosten terug te betalen. 
 

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht 

 De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar 
alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de 
overeenkomst, heeft vermeld:  

1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële 
markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn 
kunnen voordoen;  

2. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd 
zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de 
consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;  



3. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;  
4. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt 

zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken; 
5. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere 

producten;  
 

Artikel 11 - De prijs  

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de 
aangeboden producten  niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van 
veranderingen in btw-tarieven.  

2. De ondernemer behoud het recht om prijzen aan te passen zolang er geen totstandkoming is 
tussen ondernemer en klant. 

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

 Artikel 12 - Garantie 

1. De ondernemer staat er voor in dat de geleverde goederen beantwoorden aan de 
overeenkomst. De ondernemer staat er bovendien voor in de geleverde goederen die 
eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal 
gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen. 

2. De ondernemer staat evenwel niet in voor gebreken alsmede daaruit voortvloeiende schade 
die na de oplevering van de modeartikelen en/of schoenen zijn ontstaan als gevolg van 
ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen 
of reparaties die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht. 

3. Bij fabricagefouten kan het geleverde goed verzonden worden naar de ondernemer; 
a. Het artikel word gerepareerd; 
b. Er word een nieuw artikel verzonden; 
c. Bij geen beschikbaarheid van het vorige artikel wordt er in overleg met de consument 

een vervangend artikel gekozen. 
4. Fabricagefouten of onregelmatigheden worden binnen de 30 dagen na ontvangst van de 

goederen gemeld aan de ondernemer. 

Artikel 13 - Levering en uitvoering  

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst 
nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van 
aanvragen tot verlening van diensten.  

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft 
gemaakt.  

3. De geplaatste leveringstermijn aan de artikelen op de webshop zijn schatting, de werkelijke 
leveringstermijn kan hiervan afwijken, de leveringstermijnen van de artikelen kunnen ten 
allen tijden wijzigen.  

4. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is 
vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk 



binnen 30 dagen uitvoeren. 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 geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De ondernemer of 
de consument kan geen schadevergoeding eisen. 

5. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument 
betaald heeft onverwijld terugbetalen.  

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot 
8/12 het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de 
ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is 
overeengekomen.  
 

  Artikel 14 – Betaling 
 

1. De betalingen van de bestelde goederen kunnen gebeuren door de aangetoonde middelen 
op de webshop. 

2. Betalingen zijn alsook steeds mogelijk in fysieke zaak zelf. 
3. Op het moment dat de ondernemer bevestiging krijgt dat de artikelen inclusief de kosten 

moesten deze er zijn 100% betaald zijn, worden de bestelde goederen zo snel mogelijk naar 
de consument verstuurd. 

4. Bij problemen, moeilijkheden of vragen gelieve steeds contact op te nemen met de 
ondernemer. Deze kan u echter sneller te hulp staan en voor u een oplossing of antwoord 
vinden. 

  
  

Artikel 15 – Copyright 

Op alle foto’s, beelden en inhoud dat terug te vinden is op de webshop idealmotoroutlet.be is 
copyright van toepassing. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik ervan is niet toegestaan zonder 
schriftelijke toestemming van Idealoutlet. Indien u zonder voorafgaandelijke toestemming gebruik 
maakt van hierin vermelde inhoud, wordt u aangemaand het gebruik te staken en wordt een 
schadeclaim bij u ingediend. 

Artikel 16 – Privacy 

1. Bij het plaatsen van een bestelling, dan worden uw gegevens opgenomen in het 
klantenbestand van Idealoutlet. Idealoutlet houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties, de 
verworven gegevens worden niet doorgegeven aan derden. 

2. Het is ten alle tijden mogelijke als de consument wenst om het verwijderen van zijn 
persoonlijke gegevens, ingevuld op de site van Idealoutlet, dit moet wel schriftelijk gebeuren 
en is kostenloos. 

3. Idealoutlet kan gebruik maken van een mailinglijst. Bij elke mail zal er de mogelijkheid zijn 
om u kosteloos hiervoor uit te schrijven 

4. Om bestellingen te kunnen verwerken en de consument bij een later bezoek van informatie 
te kunnen voorzien worden via de website cookies op de consument zijn computer geplaatst. 
Cookies zorgen ervoor dat bij een nieuw bezoek aan onze website de consument niet 



dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. De gegevens blijven op de consument zijn 
eigen computer. De gegevens verzameld door cookies worden niet opgeslagen door 
Idealoutlet en is hiervoor dus niet aansprakelijk. Hetgeen in de cookies wordt opgeslagen is 
mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen. 

 

Artikel 17 - Klachtenregeling  

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en 
behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.  

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de 
consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden 
ingediend bij de ondernemer, deze moeten steeds schriftelijk verzonden, de consument 
wordt aangeraden om het aankoopbewijs bij de klacht te plaatsen. 

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend 
vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere 
verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen 
geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een 
meer uitvoerig antwoord kan verwachten.  

4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in 
onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de 
geschillenregeling.  
 

Artikel 18 - Geschillen  

1. Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing. 
2. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Idealoutlet en consument, 

welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen 
het arrondissement Rechtbank van Koophandel , Dendermonde  kennis. 


