
 

 

Algemene Voorwaarden Actie Steun Team Zwemschool van Tongeren 
 
Artikel 1: Definities 
1.1 Verkoper: Zwemschool van Tongeren is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 
dossiernummer 14114222 
1.2 Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een 
overeenkomst aangaat met Zwemschool van Tongeren. 
1.3 Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hieronder 
opgenomen. 
 
Artikel 2: Duur van de actie Steun Team Zwemschool van Tongeren 
2.1 Bestellingen kunnen tot en met zondag 17 januari 2021 worden geplaatst. Na deze datum zal het 
niet meer mogelijk zijn om bestellingen door te geven. 
 
Artikel 3: Toepasselijkheid / uitvoering 
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op deze specifieke actie lopende van 07 januari 
2021 t/m 17 januari 2021. 
3.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing indien door de verkoper 
uitdrukkelijk en ondubbelzinnig aanvaard. 
 
Artikel 4: Product 
4.1 De T-shirts bestaan uit 100% ringgesponnen katoen. 
4.2 De truien bestaan uit 80% ringgesponnen katoen en 20% polyester. 
4.3 Voor een langere levensduur van de kleding, dient de klant deze binnenstebuiten te wassen en 
geen wasverzachter te gebruiken. Het doen van de kleding in een droger, wordt ook afgeraden. 
4.4 De kleuren van de T-shirts en de truien kunnen in het echt iets afwijken van de afbeeldingen op 
het bestelformulier. 
4.5 Het formaat en de plaatsing van de logo's op de voor- en achterkant van de T-shirts, truien en 
tasjes kunnen in het echt iets afwijken van de afbeeldingen op het bestelformulier. 
 
Artikel 5: Prijzen 
5.1 Alle prijzen genoemd op het bestelformulier zijn onder voorbehoud van typfouten. 
5.2 Alle prijzen genoemd op het bestelformulier zijn inclusief BTW. 
5.3 Indien de klant buiten een straal van 30 km van Heerlen, Nederland woont, worden er € 4,10 
verzendkosten per bestelling in rekening gebracht. 
5.4 Bij iedere bestelling van T-shirts of truien wordt een gratis katoenen tasje verstrekt. 
5.5 Bij een bestelling van alleen een katoenen tasje of geven van een donatie wordt geen gratis 
katoenen tasje verstrekt.  
 
Artikel 6: Betalingsvoorwaarden 
6.1 Na het versturen van het bestelformulier ontvangt de klant binnen 3 werkdagen een 
ontvangstbevestiging. Hierin staat een link om middels een Tikkie te betalen. Bestellingen die op 15, 
16 en 17 januari 2021 worden gedaan, zullen voor of op 18 januari 2021 bevestigd worden. 
6.2 De betaling dient op 18 januari 2021 op de rekening van de verkoper te staan.  
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6.3 Indien de betaling niet voor 18 januari 2021 op de rekening van de verkoper staat, houdt de 
verkoper zicht het recht voor om de overeenkomst te ontbinden. 
 
Artikel 7: Leveringsvoorwaarden 
7.1 Bestellingen met een afleveradres die binnen een straal van 30 km van Heerlen, Nederland 
vallen, worden gratis door het personeel van de verkoper bezorgd. 
7.2 Indien de klant een afleveradres heeft ingevuld dat buiten een straal van 30 km van Heerlen, 
Nederland valt, worden er € 4,10 verzendkosten per bestelling in rekening gebracht. 
7.3 Gedane, en door de verkoper geaccepteerde, bestellingen zullen eind januari 2021 / begin 
februari 2021 worden bezorgd of verzonden.  
7.4 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies daaronder begrepen, die 
bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat. 
7.5 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar 
het deze producten betreft, over op de klant. 
 
Artikel 8: Overmacht 
8.1 In geval van overmacht is verkoper niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant 
ontstane schade. 
8.2 Geen partij is ingevolge deze overeenkomst op hem/haar rustende verplichtingen na te komen in 
het geval van overmacht. 
8.2.1 Onder overmacht verstaat men verhindering door ongeval, brand of ongunstige 
weersomstandigheden die het vervoer belemmeren. 
8.2.2 Enige andere oorzaak die buiten de macht van de partij ligt. 
 
Artikel 9: Garantie 
9.1 Klant komen de rechten met betrekking tot garantie toe zoals die in Boek 7, titel 1 Burgerlijk 
Wetboek zijn opgenomen. 
 
Artikel 10: Reclameren 
10.1 Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient de klant 
binnen een termijn van twee weken na ontdekking hiervan, de verkoper in kennis te stellen. Gebeurt 
dat niet, dan vervalt elke aanspraak ten aanzien van de verkoper. 
10.2 Indien verkoper de reclamatie gegrond acht, worden na overleg met de klant de relevante 
producten, vervangen of vergoed. 
10.3 De maximale vergoeding is gelijk aan de door de klant betaalde prijs over het product. 
10.4 Reclamatie schort verplichtingen van de klant niet op. 
 
Artikel 11. Ontbinding 
11.1 De overeenkomst kan ontbonden worden bij een onverwachts faillissement van de verkoper. 
11.2 In geval van het niet betalen van de bestelde goederen voor of op 18 januari 2021 door de klant, 
kan de overeenkomst ontbonden worden. 
11.3 In geval de verkopende partij niet naar behoren heeft gepresteerd door zijn goederen niet of 
niet volgens de verwachtingen van de kopende partij te leveren, kan de overeenkomst ontbonden 
worden. 
 



 

 

 
 
 
Artikel 12: Slotbepalingen 
12.1 Bij het versturen van de bestelling, verklaart de klant deze algemene voorwaarden te hebben 
ontvangen, te hebben begrepen en te hebben aanvaard. 
12.2 Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. 
12.3 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle 
geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de 
bevoegde rechter in het arrondissement waar verkoper gevestigd is. 
12.4 Partiële nietigheid: Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast 
dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) 
nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de 
oorspronkelijke algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven. 
 
Contactgegevens verkoper 
Zwemschool van Tongeren 
Oliemolenstraat 60 
6416 CB Heerlen 
Nederland 
info@zwemschool.nl 


