
VERKOOPVOORWAARDEN 

 

Artikel 1. Algemeen 

1. Stichting Dierenhulp zet zich in voor dieren in nood, met name met sterilisatieprojecten in 
Costa Rica, Griekenland en Nederlandse Antillen. Hiervoor bieden wij producten aan waarbij 
de opbrengst ten goede komt aan het vrijwilligerswerk. 

 

Artikel 2. Definities 

In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder: 

Afnemer: 
Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Stichting Dierenhulp in contact treedt over de 
totstandkoming van een verkoop/koop overeenkomst; 

Overeenkomst: 
Iedere overeenkomst die tussen Stichting Dierenhulp en Afnemer tot stand komt, elke wijziging 
daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van 
die Overeenkomst; 
Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover uit de voor afnemer gedane order 
financiële verplichting is voldaan door de bijschrijving van het orderbedrag op de rekening van 
Stichting Dierenhulp. 

Order: 
Iedere bestelling van afnemer aan Stichting Dierenhulp gedaan door middel van een bestelling via het 
bestelformulier van de Koopjeshoek Stichting Dierenhulp. 

Overmacht: 
Elke omstandigheid van buitenaf waar Stichting Dierenhulp redelijkerwijs niet van op de hoogte was 
of kon zijn, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens afnemer geheel of gedeeltelijk 
wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Stichting 
Dierenhulp kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de 
verkoop/koop overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend: problemen 
bij de productie van haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of door derden verzorgd transport en/of 
maatregelen van enige overheidsinstantie, telecommunicatiestoringen. 

En door Stichting Dierenhulp opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van de 
bestelling voor Stichting Dierenhulp geldende omstandigheden. Opgegeven levertijden zullen nimmer 
zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien de 
opdrachtgever weigert de goederen af te nemen of indien hij te kennen geeft op de overeengekomen 
aflevering geen prijs meer te stellen blijft hij niettemin gehouden de overeengekomen prijs te betalen 
en de daaruit voor Stichting Dierenhulp voortvloeiende kosten, schaden en interessen te vergoeden. 

Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter 
zake. Stichting Dierenhulp heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren. 

  



Artikel 3. Aflevering en Risico 

1. Stichting Dierenhulp is voor de door haar geleverde producten nimmer tot een verdergaande 
garantie ten opzichte van afnemer gehouden dan waarop Stichting Dierenhulp ten opzichte 
van haar toeleverancier aanspraak kan maken. 

2. Stichting Dierenhulp geeft de garantie dat zij de order direct na ontvangst van de betaling van 
het orderbedrag door de bijschrijving van het orderbedrag op de rekening van Stichting 
Dierenhulp. zal versturen. 

3. Mocht om welke reden dan ook Stichting Dierenhulp niet direct de leveringsverplichting 
kunnen nakomen, zie hiervoor ook definitie overmacht, dan zal in overleg met de afnemer een 
afspraak worden gemaakt binnen welke termijn de levering dan alsnog zal plaatsvinden. Heeft 
het betrekking op een deel van de order dat niet kan worden geleverd dan heeft bovenstaande 
betrekking op dat deel van de order en is afnemer gehouden het deel dat wel geleverd kan 
worden te accepteren. 

4. Retourneren van goederen kan na voorafgaand overleg tussen afnemer en Stichting 
Dierenhulp, waarbij de kosten voor retour zenden voor rekening van afnemer zijn. Zulks 
binnen een termijn van de wettelijke 14 dagen na aankoop. 

 

Artikel 4. Intellectuele Eigendomsrechten 

1. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op alle Stichting 
Dierenhulp producten, documentatie of andere materialen die door Stichting Dierenhulp op de 
site zijn geplaatst of aan Afnemer worden afgeleverd of op welke wijze dan ook ter 
beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij Stichting Dierenhulp. 

 

Artikel 5. Prijzen 

1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen vermeld in prijslijsten van Stichting 
Dierenhulp, uitgedrukt in Euro’s. 

 

Artikel 6. Betaling 

1. Afnemer zal de hem in rekening gebrachte bedragen direct via iDEAL overboeking betalen of 
door directe elektronische overboeking. 

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid en Vrijwaring 

1. Stichting Dierenhulp is niet aansprakelijk voor schade aan de Producten anders dan met 
inachtneming van de gegeven garanties ter zake. 

2. Stichting Dierenhulp is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, 
voor zgn. gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de 
producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van 
gegevens en immateriële schade. 

3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 en lid 2 van dit artikel, is de wettelijke aansprakelijkheid 
van Stichting Dierenhulp te allen tijde beperkt tot 50% (vijftig) van de op grond van een 



Overeenkomst door Stichting Dierenhulp aan Afnemer in rekening gebrachte bedragen 
(inclusief omzetbelasting), per Product of Dienstverlening ten aanzien waarvan de 
aansprakelijkheid is ontstaan. 

 

Artikel 8. Overmacht 

1. Indien Stichting Dierenhulp door Overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan 
voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de 
overmacht toestand. 

2. Indien de Overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst 
schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmacht situatie dit 
rechtvaardigt. 

3. Ingeval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als 
Stichting Dierenhulp als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben. 

4. Stichting Dierenhulp zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de 
hoogte stellen. 

 


