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DISCLAIMER & PRIVACY - CLAIRE’S WORLD 
	
	
PRIVACY	STATEMENT:		
	
Claire’s	World,	gevestigd	aan	Klein	Heiligland	84	-	2011EJ	Haarlem,	is	verantwoordelijk	
voor	de	verwerking	van	persoonsgegevens	zoals	weergegeven	in	deze	
privacyverklaring.	
	
Contactgegevens:	
https://claire.world		
Claire’s	World		
Uit	den	bosstraat	3	
2012	KL	Haarlem		
+31626676830	
	
ckh	van	den	Heuvel	is	de	Functionaris	Gegevensbescherming	van	Claire’s	World	Hij/zij	
is	te	bereiken	via	info@claire.world	
	
Persoonsgegevens	die	wij	verwerken	
Claire’s	World	verwerkt	je	persoonsgegevens	doordat	je	gebruik	maakt	van	onze	
diensten	en/of	omdat	je	deze	gegevens	zelf	aan	ons	verstrekt.	
	
Hieronder	vind	je	een	overzicht	van	de	persoonsgegevens	die	wij	verwerken:	
-	Voor-	en	achternaam	
-	Geslacht	
-	Telefoonnummer	
-	E-mailadres	
-	(indien	van	toepassing)	Bankrekeningnummer	
	
	
Bijzondere	en/of	gevoelige	persoonsgegevens	die	wij	verwerken	
Onze	website	en/of	dienst	heeft	niet	de	intentie	gegevens	te	verzamelen	over	
websitebezoekers	die	jonger	zijn	dan	16	jaar.	Tenzij	ze	toestemming	hebben	van	ouders	
of	voogd.	We	kunnen	echter	niet	controleren	of	een	bezoeker	ouder	dan	16	is.	Wij	raden	
ouders	dan	ook	aan	betrokken	te	zijn	bij	de	online	activiteiten	van	hun	kinderen,	om	zo	
te	voorkomen	dat	er	gegevens	over	kinderen	verzameld	worden	zonder	ouderlijke	
toestemming.	Als	je	er	van	overtuigd	bent	dat	wij	zonder	die	toestemming	persoonlijke	
gegevens	hebben	verzameld	over	een	minderjarige,	neem	dan	contact	met	ons	op	via	
info@claire.world,	dan	verwijderen	wij	deze	informatie.	
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Met	welk	doel	en	op	basis	van	welke	grondslag	wij	persoonsgegevens	verwerken	
Claire’s	World	verwerkt	jouw	persoonsgegevens	voor	de	volgende	doelen:	
-	Het	afhandelen	van	jouw	betaling		
-	Verzenden	van	onze	nieuwsbrief	en/of	reclamefolder	
-	Je	te	kunnen	bellen	of	e-mailen	indien	dit	nodig	is	om	onze	dienstverlening	uit	te	
kunnen	voeren	
-	Je	te	informeren	over	wijzigingen	van	onze	diensten	en	producten	
-	Je	de	mogelijkheid	te	bieden	een	account	aan	te	maken	
-	Om	goederen	en	diensten	bij	je	af	te	leveren	
-	Claire’s	World	analyseert	jouw	gedrag	op	de	website	om	daarmee	de	website	te	
verbeteren	en	het	aanbod	van	producten	en	diensten	af	te	stemmen	op	jouw	
voorkeuren.		
-	Claire’s	World	verwerkt	ook	persoonsgegevens	als	wij	hier	wettelijk	toe	verplicht	zijn,	
zoals	gegevens	die	wij	nodig	hebben	voor	onze	belastingaangifte.		
	
	
Geautomatiseerde	besluitvorming	
Claire’s	World	neemt	wel	op	basis	van	geautomatiseerde	verwerkingen	besluiten	over	
zaken	die	(aanzienlijke)	gevolgen	kunnen	hebben	voor	personen.	Het	gaat	hier	om	
besluiten	die	worden	genomen	door	computerprogramma's	of	-systemen,	zonder	dat	
daar	een	mens	(bijvoorbeeld	een	medewerker	van	Claire’s	World)	tussen	zit.	Claire’s	
World	gebruikt	de	volgende	computerprogramma's	of	-systemen:	
	

• Google	Analytics	
• Mailingsysteem	(autorespond)	
• SocialMedia	advertentie	funnel	
• Bestaalsysteem		

	
Hoe	lang	we	persoonsgegevens	bewaren	
	
Claire’s	World	bewaart	je	persoonsgegevens	niet	langer	dan	strikt	nodig	is	om	de	doelen	
te	realiseren	waarvoor	je	gegevens	worden	verzameld.	Wij	hanteren	de	volgende	
bewaartermijnen	voor	de	volgende	(categorieën)	van	persoonsgegevens:	
	
Persoonlijke	persoonsgegevens		(NAW,	email,	telefoonnummer	en	betaalgegevens)	
omwille	van	het	deelnemen	aan	één	van	de	(online)	programma’s	en	of	het	ontvangen	
van	downloads,	ebooks	of	digitale	producten.		
	
Bewaartermijn	>	Tot	uitschrijving	via	e-mail	
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Delen	van	persoonsgegevens	met	derden	
	
Claire’s	World	verkoopt	jouw	gegevens	niet	aan	derden	en	zal	deze	uitsluitend	
verstrekken	indien	dit	nodig	is	voor	de	uitvoering	van	onze	overeenkomst	met	jou	of	om	
te	voldoen	aan	een	wettelijke	verplichting.	Met	bedrijven	die	jouw	gegevens	verwerken	
in	onze	opdracht,	sluiten	wij	een	bewerkersovereenkomst	om	te	zorgen	voor	eenzelfde	
niveau	van	beveiliging	en	vertrouwelijkheid	van	jouw	gegevens.	Claire’s	World	blijft	
verantwoordelijk	voor	deze	verwerkingen.	
	
Cookies,	of	vergelijkbare	technieken,	die	wij	gebruiken	
Claire’s	World	gebruikt	alleen	technische	en	functionele	cookies.	En	analytische	cookies	
die	geen	inbreuk	maken	op	je	privacy.	Een	cookie	is	een	klein	tekstbestand	dat	bij	het	
eerste	bezoek	aan	deze	website	wordt	opgeslagen	op	jouw	computer,	tablet	of	
smartphone.	De	cookies	die	wij	gebruiken	zijn	noodzakelijk	voor	de	technische	werking	
van	de	website	en	jouw	gebruiksgemak.	Ze	zorgen	ervoor	dat	de	website	naar	behoren	
werkt	en	onthouden	bijvoorbeeld	jouw	voorkeursinstellingen.	Ook	kunnen	wij	hiermee	
onze	website	optimaliseren.	Je	kunt	je	afmelden	voor	cookies	door	je	internetbrowser	zo	
in	te	stellen	dat	deze	geen	cookies	meer	opslaat.	Daarnaast	kun	je	ook	alle	informatie	die	
eerder	is	opgeslagen	via	de	instellingen	van	je	browser	verwijderen.	
	
Gegevens	inzien,	aanpassen	of	verwijderen		
Je	hebt	het	recht	om	je	persoonsgegevens	in	te	zien,	te	corrigeren	of	te	verwijderen.	
Daarnaast	heb	je	het	recht	om	je	eventuele	toestemming	voor	de	gegevensverwerking	in	
te	trekken	of	bezwaar	te	maken	tegen	de	verwerking	van	jouw	persoonsgegevens	door	
Claire’s	World	en	heb	je	het	recht	op	gegevensoverdraagbaarheid.	Dat	betekent	dat	je	bij	
ons	een	verzoek	kan	indienen	om	de	persoonsgegevens	die	wij	van	jou	beschikken	in	
een	computerbestand	naar	jou	of	een	ander,	door	jou	genoemde	organisatie,	te	sturen.		
	
Je	kunt	een	verzoek	tot	inzage,	correctie,	verwijdering,	gegevensoverdraging	van	je	
persoonsgegevens	of	verzoek	tot	intrekking	van	je	toestemming	of	bezwaar	op	de	
verwerking	van	jouw	persoonsgegevens	sturen	naar	info@claire.world.	
	
Om	er	zeker	van	te	zijn	dat	het	verzoek	tot	inzage	door	jou	is	gedaan,	vragen	wij	jou	een	
kopie	van	je	identiteitsbewijs	met	het	verzoek	mee	te	sturen.	Maak	in	deze	kopie	je	
pasfoto,	MRZ	(machine	readable	zone,	de	strook	met	nummers	onderaan	het	paspoort),	
paspoortnummer	en	Burgerservicenummer	(BSN)	zwart.	Dit	ter	bescherming	van	je	
privacy.	We	reageren	zo	snel	mogelijk,	maar	binnen	vier	weken,	op	jouw	verzoek	.	
	
Claire’s	World	wil	je	er	tevens	op	wijzen	dat	je	de	mogelijkheid	hebt	om	een	klacht	in	te	
dienen	bij	de	nationale	toezichthouder,	de	Autoriteit	Persoonsgegevens.	Dat	kan	via	de	
volgende	link:	https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
persoonsgegevens/tip-ons	
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Hoe	wij	persoonsgegevens	beveiligen	
Claire’s	World	neemt	de	bescherming	van	jouw	gegevens	serieus	en	neemt	passende	
maatregelen	om	misbruik,	verlies,	onbevoegde	toegang,	ongewenste	openbaarmaking	
en	ongeoorloofde	wijziging	tegen	te	gaan.	Als	jij	het	idee	hebt	dat	jouw	gegevens	toch	
niet	goed	beveiligd	zijn	of	er	aanwijzingen	zijn	van	misbruik,	neem	dan	contact	op	met	
onze	klantenservice	of	via	info@claire.world	
	
	
DISCLAIMER:		
	
Deze	 website	 en	 alle	 te	 lezen	 informatie	 is	 met	 de	 grootst	 mogelijke	 zorgvuldigheid	
samengesteld.	Echter	kan	het	voorkomen	dat	de	informatie	die	hier	wordt	gepubliceerd	
onvolledig	of	onjuist	is	of	–	zonder	voorafgaande	toestemming	of	aankondiging	–	op	een	
later	moment	aangevuld	en/of	gewijzigd	worden.	Door	het	verkrijgen	van	 toegang	 tot	
deze	 website,	 alsmede	 alle	 informatie	 &	 materiaal,	 verklaart	 de	 bezoeker/gebruiker	
kennis	te	hebben	genomen	van	onderstaande	disclaimer,	deze	te	begrijpen,	daarmee	in	
te	stemmen	en	gebonden	te	zijn.		
	
Verantwoordelijkheid	
De	gebruiker	is	verantwoordelijk	voor	keuzes	die	hij/zij	maakt	op	grond	van	de	
informatie	op	de	website	alsmede	voor	het	gebruik	van	die	informatie	en	kan	aan	de	
informatie	op	de	website	geen	rechten	ontlenen.	De	productinformatie	en	adviezen	
binnen	deze	website,	zijn	niet	gecontroleerd	of	geverifieerd	door	toezichtgevende	
instanties.	Het	advies	is	niet	bedoeld	ter	diagnose,	behandeling,	genezing	of	voorkoming	
van	ziektes	en/of	aandoeningen.	Wij	adviseren	je	altijd	een	arts,	accountant,	advocaat	of	
professionele	adviseur	te	raadplegen	bij	eventuele	klachten	en	vragen.	
Intellectuele	eigendom	
Alle	 informatie	op	deze	site	 zijn	beschermd	door	het	auteursrecht,	merkenrecht	en/of	
enig	 ander	 intellectueel	 eigendomsrecht	 tenzij	 anders	 vermeld.	 Dit	 geldt	 zowel	 voor	
tekst	 als	 beeld,	 foto’s,	 logo’s	 en	 illustraties.	De	 informatie	 op	 deze	 website	 mag	 niet	
zonder	 schriftelijke	 toestemming	 van	 Claire’s	 World	 worden	 vermenigvuldigd	 of	
openbaar	gemaakt.			
Aansprakelijkheid	
Algemeen;	er	kunnen	geen	rechten	ontleend	worden	aan	de	beschikbare	 informatie	op	
deze	website	en	Claire’s	World	kan	niet	aansprakelijk	worden	gesteld	voor	 schade	als	
gevolg	van	gebruik	van	deze	informatie.	Als	u	onjuistheden	aantreft	binnen	de	website,	
vragen	we	u	vriendelijk	deze	aan	ons	te	melden.	
Externe	bronnen,	 links	 en	 websites;	informatie	 van	 externe	 bronnen	 en/of	 websites	
waarnaar	 wordt	 gelinkt	 of	 verwezen,	 zijn	 niet	 extra	 door	 ons	 onderzocht	 of	
geanalyseerd.	Wij	 dragen	 geen	 verantwoordelijkheid	 en/of	 aansprakelijkheid	 voor	 de	
informatie	 en/of	 inhoud	 van	 externe	 partijen.	 Wij	 aanvaarden	 geen	 enkele	
aansprakelijkheid	uit	hoofde	van	niet-nakoming	van	een	overeenkomst,	onrechtmatige	
daad,	 risicoaansprakelijkheid	 of	 enige	 andere	 rechtsgrond	 bij	 het	 aangaan	 van	 een	
verbintenis	met	een	door	ons	gelinkte	externe	bron/website.		
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Algemene	voorwaarden	Shop	
Claire’s	 World	 hanteert	 de	 volgende	 algemene	 voorwaarden	 ten	 aanzien	 van	 de	
webshop.		
	
Artikel	1	–	Definities	
In	deze	voorwaarden	wordt	verstaan	onder:	
1. Bedenktijd:	 de	 termijn	 waarbinnen	 de	 consument	 gebruik	 kan	 maken	 van	 zijn	

herroepingsrecht;	
2. Consument:	de	natuurlijke	persoon	die	niet	handelt	in	de	uitoefening	van	beroep	of	

bedrijf	en	een	overeenkomst	op	afstand	aangaat	met	de	ondernemer;	
3. Dag:	kalenderdag;	
4. Duurtransactie:	 een	 overeenkomst	 op	 afstand	 met	 betrekking	 tot	 een	 reeks	 van	

producten	en/of	diensten,	waarvan	de	leverings-	en/of	afnameverplichting	in	de	tijd	
is	gespreid;	

5. Duurzame	 gegevensdrager:	 elk	middel	 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	en	ongewijzigde	reproductie	van	de	opgeslagen	informatie	
mogelijk	maakt.	

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

7. Ondernemer:	 de	 natuurlijke	 of	 rechtspersoon	 die	 producten	 en/of	 diensten	 op	
afstand	aan	consumenten	aanbiedt;	

8. Overeenkomst	op	afstand:	een	overeenkomst	waarbij	in	het	kader	van	een	door	de	
ondernemer	 georganiseerd	 systeem	 voor	 verkoop	 op	 afstand	 van	 producten	 en/of	
diensten,	 tot	 en	met	 het	 sluiten	 van	 de	 overeenkomst	 uitsluitend	 gebruik	 gemaakt	
wordt	van	één	of	meer	technieken	voor	communicatie	op	afstand;	

9. 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	zijn	samengekomen.	
	
	

	Artikel	2	–	Identiteit	van	de	ondernemer	
Claire’s	World	
Uit	den	Bosstraat	3,	2012KL,	Haarlem	
06	26676830		
claire@claire.world	
KvK-nummer:	58316434	
Btw-identificatienummer:	NL582982343B02	
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Artikel	3	–	Toepasselijkheid	
1. Deze	algemene	voorwaarden	zijn	van	toepassing	op	elk	aanbod	van	de	ondernemer	

en	 op	 elke	 totstandgekomen	 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	 voordat	 de	 overeenkomst	 op	 afstand	 wordt	
gesloten,	worden	aangegeven	dat	de	algemene	voorwaarden	bij	de	ondernemer	zijn	
in	te	zien	en	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	
algemene	voorwaarden	steeds	beroepen	op	de	 toepasselijke	bepaling	die	voor	hem	
het	meest	gunstig	is.	

	
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	en/of	diensten.	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	en/of	diensten.	Kennelijke	vergissingen	of	
kennelijke	fouten	in	het	aanbod	binden	de	ondernemer	niet.	

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:	

! de	prijs	inclusief	belastingen;	
! de	eventuele	kosten	van	aflevering;	
! de	wijze	waarop	de	overeenkomst	tot	stand	zal	komen	en	welke	handelingen	daarvoor	

nodig	zijn;	
! het	al	dan	niet	van	toepassing	zijn	van	het	herroepingsrecht;	
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! de	wijze	van	betaling,	aflevering	en	uitvoering	van	de	overeenkomst;	
! de	 termijn	 voor	 aanvaarding	 van	 het	 aanbod,	 dan	 wel	 de	 termijn	 waarbinnen	 de	

ondernemer	de	prijs	garandeert;	
! de	 hoogte	 van	 het	 tarief	 voor	 communicatie	 op	 afstand	 indien	 de	 kosten	 van	 het	

gebruik	 van	 de	 techniek	 voor	 communicatie	 op	 afstand	 worden	 berekend	 op	 een	
andere	 grondslag	 dan	 het	 reguliere	 basistarief	 voor	 het	 gebruikte	
communicatiemiddel;	

! of	de	overeenkomst	na	de	totstandkoming	wordt	gearchiveerd,	en	zo	ja	op	welke	wijze	
deze	voor	de	consument	te	raadplegen	is;	

! de	manier	waarop	de	consument,	voor	het	sluiten	van	de	overeenkomst,	de	door	hem	
in	 het	 kader	 van	 de	 overeenkomst	 verstrekte	 gegevens	 kan	 controleren	 en	 indien	
gewenst	herstellen;	

! de	eventuele	andere	talen	waarin,	naast	het	Nederlands,	de	overeenkomst	kan	worden	
gesloten;	

! de	gedragscodes	waaraan	de	ondernemer	zich	heeft	onderworpen	en	de	wijze	waarop	
de	consument	deze	gedragscodes	langs	elektronische	weg	kan	raadplegen;	en	

! de	minimale	duur	van	de	overeenkomst	op	afstand	in	geval	van	een	duurtransactie.	
	
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.	
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Artikel	6	–	Herroepingsrecht	
Bij	levering	van	producten:	
1. Bij	de	aankoop	van	fysiek	geleverde	producten	heeft	de	consument	de	mogelijkheid	

de	overeenkomst	zonder	opgave	van	redenen	te	ontbinden	gedurende	7	dagen.	Deze	
bedenktermijn	gaat	in	op	de	dag	na	ontvangst	van	het	product	door	de	consument	of	
een	vooraf	door	de	consument	aangewezen	en	aan	de	ondernemer	bekend	gemaakte	
vertegenwoordiger.	Voor	digitale	producten	(bijvoorbeeld	PDF,	documenten	voor	e-
readers	etc.)	geldt	geen	herroepingsrecht.		

2. Tijdens	 de	 bedenktijd	 zal	 de	 consument	 zorgvuldig	 omgaan	met	 het	 product	 en	 de	
verpakking.	Hij	zal	het	product	slechts	in	die	mate	uitpakken	of	gebruiken	voor	zover	
dat	nodig	 is	om	te	kunnen	beoordelen	of	hij	het	product	wenst	te	behouden.	 Indien	
hij	 van	 zijn	 herroepingsrecht	 gebruik	maakt,	 zal	 hij	 het	 product	met	 alle	 geleverde	
toebehoren	en	–	indien	redelijkerwijze	mogelijk	–	in	de	originele	staat	en	verpakking	
aan	 de	 ondernemer	 retourneren,	 conform	 de	 door	 de	 ondernemer	 verstrekte	
redelijke	en	duidelijke	instructies.	

Bij	levering	van	diensten:	
1. Bij	 levering	 van	 diensten	 heeft	 de	 consument	 de	 mogelijkheid	 de	 overeenkomst	

zonder	 opgave	 van	 redenen	 te	 ontbinden	 gedurende	 ten	 minste	 veertien	 dagen,	
ingaande	op	de	dag	van	het	aangaan	van	de	overeenkomst.	

2. Om	gebruik	te	maken	van	zijn	herroepingsrecht,	zal	de	consument	zich	richten	naar	
de	 door	 de	 ondernemer	 bij	 het	 aanbod	 en/of	 uiterlijk	 bij	 de	 levering	 ter	 zake	
verstrekte	redelijke	en	duidelijke	instructies.	

	
Artikel	7	–	Kosten	in	geval	van	herroeping	
1. Indien	de	consument	gebruik	maakt	van	zijn	herroepingsrecht,	komen	de	kosten	van	

terugzending	voor	zijn	rekening.	
2. Indien	 de	 consument	 een	 bedrag	 betaald	 heeft,	 zal	 de	 ondernemer	 dit	 bedrag	 zo	

spoedig	mogelijk,	doch	uiterlijk	binnen	30	dagen	na	de	 terugzending	of	herroeping,	
terugbetalen.	

	
	Artikel	8	–	Uitsluiting	herroepingsrecht	
1. De	 ondernemer	 kan	 het	 herroepingsrecht	 van	 de	 consument	 uitsluiten	 voor	 zover	

voorzien	in	lid	2	en	3.	De	uitsluiting	van	het	herroepingsrecht	geldt	slechts	indien	de	
ondernemer	 dit	 duidelijk	 in	 het	 aanbod,	 althans	 tijdig	 voor	 het	 sluiten	 van	 de	
overeenkomst,	heeft	vermeld.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

	 			

	
Copyright	©	2018	All	Rights	Reserved.	All	content	is	directly	owned	by	the	publisher.	|	www.claire.world	

	
2. Uitsluiting	van	het	herroepingsrecht	is	slechts	mogelijk	voor	producten:	
a.	die	door	de	ondernemer	tot	stand	zijn	gebracht	overeenkomstig	specificaties	van	de	
consument;	
b.	die	duidelijk	persoonlijk	van	aard	zijn;	
c.	die	door	hun	aard	niet	kunnen	worden	teruggezonden		
d.	die	snel	kunnen	bederven	of	verouderen;	
e.	waarvan	de	prijs	gebonden	is	aan	schommelingen	op	de	financiële	markt	waarop	de	
ondernemer	geen	invloed	heeft;	
f.	voor	losse	kranten	en	tijdschriften;	
g.	 voor	 audio-	 en	 video-opnamen	 en	 computersoftware	en/of	 digitale	 documenten	die	
weleenswaar	kunnen	worden	teruggestuurd	(digitaal)	maar	daarbij	logischerwijs	ook	in	
het	bezit	van	consument	kunnen	blijven	(bijv.	in	de	vorm	van	een	copy).	
	
Artikel	9	–	De	prijs	
1. De	in	het	aanbod	van	producten	of	diensten	genoemde	prijzen	zijn	inclusief	btw.	
2. Gedurende	 de	 in	 het	 aanbod	 vermelde	 geldigheidsduur	 worden	 de	 prijzen	 van	 de	

aangeboden	producten	en/of	diensten	niet	verhoogd,	behoudens	prijswijzigingen	als	
gevolg	van	veranderingen	in	btw-tarieven.	

3. In	afwijking	van	het	vorige	lid	kan	de	ondernemer	producten	of	diensten	waarvan	de	
prijzen	 gebonden	 zijn	 aan	 schommelingen	 op	 de	 financiële	 markt	 en	 waar	 de	
ondernemer	 geen	 invloed	 op	 heeft,	 met	 variabele	 prijzen	 aanbieden.	 Deze	
gebondenheid	 aan	 schommelingen	 en	 het	 feit	 dat	 eventueel	 vermelde	 prijzen	
richtprijzen	zijn,	worden	bij	het	aanbod	vermeld.		

	
Artikel	10	–	Conformiteit	en	Garantie	
1. De	 ondernemer	 staat	 er	 voor	 in	 dat	 de	 producten	 en/of	 diensten	 voldoen	 aan	 de	

overeenkomst,	 de	 in	 het	 aanbod	 vermelde	 specificaties,	 aan	 de	 redelijke	 eisen	 van	
deugdelijkheid	en/of	bruikbaarheid	en	de	op	de	datum	van	de	totstandkoming	van	de	
overeenkomst	bestaande	wettelijke	bepalingen	en/of	overheidsvoorschriften.	Indien	
overeengekomen	staat	de	ondernemer	er	tevens	voor	 in	dat	het	product	geschikt	 is	
voor	ander	dan	normaal	gebruik.	

2. Een	door	de	ondernemer,	fabrikant	of	importeur	verstrekte	garantie	doet	niets	af	aan	
de	 wettelijke	 rechten	 en	 vorderingen	 die	 de	 consument	 op	 grond	 van	 de	
overeenkomst	tegenover	de	ondernemer	kan	doen	gelden.	

	
Artikel	11	–	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	het	bedrijf	kenbaar	heeft	
gemaakt.	

3. Met	inachtneming	van	hetgeen	hierover	in	artikel	4	van	deze	algemene	voorwaarden	
is	 vermeld,	 zal	 het	 bedrijf	 geaccepteerde	 bestellingen	 met	 bekwame	 spoed	 doch	
uiterlijk	 binnen	 30	 dagen	 uitvoeren	 tenzij	 een	 langere	 leveringstermijn	 is	
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afgesproken.	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	en	recht	op	
eventuele	schadevergoeding.	

4. In	geval	van	ontbinding	conform	het	vorige	lid	zal	de	ondernemer	het	bedrag	dat	de	
consument	 betaald	 heeft	 zo	 spoedig	 mogelijk,	 doch	 uiterlijk	 binnen	 30	 dagen	 na	
ontbinding,	terugbetalen.	

		
Artikel	12	–	Betaling	
1. Voorzover	 niet	 anders	 is	 overeengekomen,	 dienen	 de	 door	 de	 consument	

verschuldigde	bedragen	te	worden	voldaan	voorafgaand	aan	levering.		
2. De	 consument	 heeft	 de	 plicht	 om	 onjuistheden	 in	 verstrekte	 of	 vermelde	

betaalgegevens	onverwijld	aan	de	ondernemer	te	melden.	
3. In	 geval	 van	 wanbetaling	 van	 de	 consument	 heeft	 de	 ondernemer	 behoudens	

wettelijke	beperkingen,	het	recht	om	de	vooraf	aan	de	consument	kenbaar	gemaakte	
redelijke	kosten	in	rekening	te	brengen.	

	
Artikel	13	–	Klachtenregeling	
1. Klachten	 over	 de	 uitvoering	 van	 de	 overeenkomst	 moeten	 binnen	 bekwame	 tijd,	

volledig	 en	 duidelijk	 omschreven	 worden	 ingediend	 bij	 de	 ondernemer,	 nadat	 de	
consument	de	gebreken	heeft	geconstateerd.	

2. 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.	

3. Indien	de	klacht	niet	 in	onderling	overleg	kan	worden	opgelost	ontstaat	een	geschil	
dat	vatbaar	is	voor	de	geschillenregeling.	

	
Artikel	14	–	Geschillen	
1. Op	overeenkomsten	tussen	de	ondernemer	en	de	consument	waarop	deze	algemene	

voorwaarden	betrekking	hebben,	is	uitsluitend	Nederlands	recht	van	toepassing.	
	
Artikel	15	–	Aanvullende	of	afwijkende	bepalingen	
Aanvullende	 dan	 wel	 van	 deze	 algemene	 voorwaarden	 afwijkende	 bepalingen	mogen	
niet	 ten	nadele	van	de	consument	zijn	en	dienen	schriftelijk	 te	worden	vastgelegd	dan	
wel	op	zodanige	wijze	dat	deze	door	de	consument	op	een	toegankelijke	manier	kunnen	
worden	opgeslagen	op	een	duurzame	gegevensdrager.	
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Artikel	16	–	Online	programma’s		
In	aanvulling	op	deze	disclaimer	volgen	hierna	nog	een	aantal	specifieke	punten	geldend	
voor	de	online	omgeving	CLAIRITY	ACADEMY	en	al	het	lesmateriaal.	Ik	ga	ervan	uit	dat	
je	kennis	hebt	genomen	van	beide	disclaimers	en	mijn	(online)	programma’s	volgt	voor	
je	persoonlijke	ontwikkeling.	
	
•	Op	al	het	lesmateriaal	geldt	een	copyright	©.	Het	is	niet	toegestaan	om	de	inhoud	van	
mijn	programma’s	(werkboeken,	opdrachten,	video’s	en	audiofiles)	te	verspreiden	op	
een	manier	waarvan	je	met	gezond	verstand	kunt	inschatten	dat	dit	niet	is	toegestaan.	
Ongewenste	verspreiding	op	welke	manier	dan	ook	zal	juridische	gevolgen	hebben.	Je	
kunt	me	natuurlijk	altijd	vragen	of	je	het	bepaald	lesmateriaal	mag	delen	of	gebruiken	
voor	je	eigen	zakelijke	gebruik.	Als	je	iets	deelt	van	dit	programma	of	het	materiaal,	
bijvoorbeeld	op	socialmedia,	doe	dit	dan	alsjeblieft	met	bronvermelding:	Claire	van	den	
Heuvel	|	Clairity	Academy.	
	
•	Al	mijn	programma’s	zijn	bedoeld	om	je	te	helpen	met	je	persoonlijke	ontwikkeling	en	
dat	van	je	bedrijf.	Wat	je	met	deze	informatie	doet	is	jouw	eigen	verantwoordelijkheid.	
Ik	geef	je	informatie	en	inspiratie,	ik	geef	je	geen	garanties	over	bepaalde	resultaten.	Ik	
ben	niet	aansprakelijk	voor	en	kan	geen	aanspraak	maken	op	persoonlijke	en/of	
zakelijke	beslissingen,	de	consequenties	of	resultaten.	Zowel	in	positieve	als	negatieve	
zin.	
	
•	Ik	adviseer	je	altijd	om	contact	op	te	nemen	met	je	arts,	accountant,	advocaat	of	
professionele	adviseur	voordat	je	ingrijpende	acties	gaat	ondernemen	of	handelingen	
gaat	uitvoeren	die	consequenties	kunnen	hebben	in	welke	vorm	dan	ook.	Ik	en/of	de	
CLAIRITY	ACADEMY	zijn	op	geen	enkele	wijze	aansprakelijk	voor	je	eigen	beslissingen	
en	acties.	Op	welk	moment	dan	ook	en	onder	alle	omstandigheden.	
	
	
	
	

	


