
Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden webshop 
Carool Platteel Hair & Beauty 
 
 
Artikel 1 - Definities 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

1. Overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, en/of diensten 
verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, en/of diensten 
door de ondernemer worden geleverd of door de consument bij Carool Platteel Hair 
& Beauty worden opgehaald; 

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. Onder consument 
wordt tevens verstaan degene in wiens opdracht diensten worden verricht, alsmede 
degene met wie koopovereenkomsten tot levering van producten worden gesloten; 

4. Dag: kalenderdag; 
5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te 

zien van de overeenkomst op afstand; 
6. 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 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; 

7. Ondernemer: Carool Platteel Hair & Beauty. 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer 
De ondernemer handelend onder de naam: Carool Platteel Hair & Beauty is 
ingeschreven in het handelsregister 
Vestigings- & bezoekadres: 
Aldenghoor 4, 
6002 VD Weert 
Telefoonnummer Nederland: 0495-705788  
E-mail: info@cphairandbeauty.nl 
KvK-nummer: 59140046 
 
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. 

Artikel 4 - De overeenkomst 

1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat koper via de winkel/webshop, 
dan wel telefonisch, via e-mail of schriftelijk bestelling doet, tenzij Carool Platteel Hair 
& Beauty binnen 48 uur na bestelling telefonisch, via e-mail en/of schriftelijk aan 
koper laat weten de bestelling niet te accepteren. 

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. 

Artikel 5 - Herroepingsrecht 

1. Ruilen van artikelen is uitsluitend en alleen mogelijk mits deze artikelen 
aangeboden worden in gesloten, originele fabrieksverpakking met 
kassabon/factuur zoals ze ook zijn afgeleverd. Van retournering zijn 
uitgesloten: elektrische apparaten en producten van echt of namaakhaar zoals 
haarwerken, hairextensions, hairclips etc. 

2. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een 
product gedurende een bedenktijd van 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. 

1. 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; 

 
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 e-mail naar info@cphairandbeauty.nl met als 
onderwerp: herroeping [ordernummer]. 

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 
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 originele 
staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en 
duidelijke instructies. 

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. 

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, exclusief de 
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 heeft teruggezonden, naar gelang welk 
tijdstip eerder valt. 

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. 

Artikel 15 – Betaling 

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, 
dienen de door de consument verschuldigde bedragen direct via Ideal vooraf te 
worden voldaan. 

2. De prijzen van de ondernemer zijn uitsluitend inclusief B.T.W. en in euro’s geprijsd. 
Prijzen van producten of diensten voor de zakelijke klant worden op verzoek 
exclusief B.T.W. gecommuniceerd. 

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde 
betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. 

Artikel 16 – Wijziging van de algemene voorwaarden 
1. Deze Algemene Voorwaarden kunnen door ondernemer ten alle tijden 
worden gewijzigd. 

 

mailto:info@cphairandbeauty.nl

	Artikel 1 - Definities
	Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
	Artikel 3 - Toepasselijkheid
	Artikel 4 - De overeenkomst
	Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
	Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
	Artikel 15 – Betaling

