
Algemene Voorwaarden KLAMBOUTIQUE® 

Artikel 1. Definities 

a. Klant/opdrachtgever/afnemer:  een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder of een rechtspersoon 

met wie Klamboutique een overeenkomst tot levering van haar product heeft gesloten, dan wel aan 

wie Klamboutique een aanbod tot het leveren van een dergelijke product heeft gedaan. 

b. Product/artikel:  Alles wat aan de werkzaamheden of producten van Klamboutique gerelateerd is. 

De producten kunnen maatwerkproducten zijn alsook producten die op voorraad beschikbaar zijn.  

c. Voorwaarden:  de onderhavige Algemene Voorwaarden. 

d. Website:  de website van Klamboutique: www.klamboutique.nl 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen 

Klamboutique en een klant, alsmede op alle door Klamboutique aan een klant verstrekte 

aanbiedingen tot het aangaan van een dergelijke overeenkomst. 

2.2 Klamboutique wijst iedere verwijzing naar eventuele (in geval van zakelijke transacties) algemene 

inkoopvoorwaarden, in welke vorm of benaming dan ook, expliciet van de hand. 

2.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de 

toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt. 

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst 

3.1 Voor maatwerkproducten komt de overeenkomst tot stand nadat de klant mondeling danwel 

schriftelijk een bestelling heeft geplaatst, Klamboutique deze bestelling heeft geaccepteerd en er 

overeenstemming is bereikt over de prijs. Voor producten die op voorraad beschikbaar zijn, geldt dat 

de overeenkomst tot stand komt nadat een bestelling geplaatst is door de klant. 

3.2 In geval van maatwerk zal Klamboutique een schriftelijke bevestiging van de gemaakte afspraken 

naar de klant sturen.  

3.3 De rechten uit hoofde van een overeenkomst zijn door de klant niet overdraagbaar aan derden. 

3.4 Wijzigingen van een reeds gesloten overeenkomst kunnen slechts schriftelijk dan wel langs 

elektronische weg bindend worden overeengekomen. 

Artikel 4. Bestellingen 

4.1 Bestellingen kunnen zowel mondeling als schriftelijk geplaatst worden, waarbij bestellingen per 

email de voorkeur heeft. Hiertoe kan gebruik gemaakt worden van het contactformulier op de 

website danwel separaat een email gestuurd te worden naar het emailadres: info@klamboutique.nl. 

4.2 Bestellingen dienen zoveel mogelijk informatie te verschaffen over de eisen en wensen van de 

klant. Hierbij dient o.a. gedacht te worden aan kleurstellingen, te gebruiken materialen, eventuele 

thema’s, etc. Op de website staan foto’s van producten die ter inspiratie gebruikt kunnen worden. 

http://www.klamboutique.nl/


Artikel 5 Prijzen 

5.1 De door Klamboutique in rekening te brengen prijzen van maatwerkproducten zijn afhankelijk 

van de wensen van de klant en niet op voorhand vast te stellen. Op basis van de eisen en wensen van 

de klant wordt een prijsopgave gedaan inclusief btw en eventuele andere al dan niet van 

overheidswege op de verkoop en eventuele verzending van het product vallende rechten en kosten. 

Eerst na acceptatie van deze opgave wordt de prijs definitief. 

5.2 De prijzen van producten op voorraad staan vermeld op de website. Alle vermelde prijzen zijn 

inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten. 

5.3 Klamboutique brengt voor verzending binnen Nederland verzendkosten in rekening op basis van 

het gewicht en de afmeting van het product evenals de verzekerde verzending hiervan.   

5.4 Voor verzending buiten Nederland zijn de verzendkosten afhankelijk van de hoogte van het 

orderbedrag.  

5.5 Eventuele kortingen zijn nooit in combinatie geldig. In geval van gecombineerde korting geldt 

altijd het hoogste kortingspercentage. 

5.6 Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt  tenzij anders wordt vermeld.  

Artikel 6. Betaling en aanbetaling 

6.1 Betaling van maatwerkproducten dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van deze volledig 

voldaan te zijn.   

6.2 Vòòr start van de werkzaamheden ten behoeve van maatwerkproducten dient de klant een 

aanbetaling van minimaal 50% van het totaalbedrag te voldoen. Deze aanbetaling dient ten behoeve 

van de inkoop van benodigde materialen alsook als zekerstelling van daadwerkelijke afname. 

6.3 Betaling van producten op voorraad dienen altijd volledig voldaan te zijn alvorens deze 

verzonden worden. 

6.4 Betaling kunnen zowel elektronisch als contant gedaan worden. Elektronische betaling dient te 

geschieden door overmaking op de bankrekening van Klamboutique, rekeningnummer  51.83.67.789 

te IJsselstein ter attentie van Klamboutique,  onder vermelding van naam  en ordernummer.  

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud  

7.1 De eigendom van geleverde artikel gaat pas over, indien de klant al hetgeen klant op grond van 

enige overeenkomst aan Klamboutique verschuldigd is, heeft voldaan.  

Artikel 8. Levering 

8.1 De plaats van levering is het ophaaladres zijnde de standplaats van Klamboutique danwel  het 

afleveradres dat de klant opgeeft aan Klamboutique of indien de postbode/ chauffeur niemand thuis 

aantreft het adres van de nabije buren. Indien de klant dit laatste expliciet niet wenst dient dit bij de 

bestelling vermeld te worden. 



8.2 De klant garandeert dat het door hem opgegeven adres juist is en dit adres voor een normale 

wijze van bezorging per post of koeriersdienst langs deugdelijk verharde weg bereikbaar is. 

8.3 Alle producten worden vòòr verzending door Klamboutique gecontroleerd op eventuele 

gebreken en/of beschadigingen.  

8.4 De klant dient het door de chauffeur/koerier geleverde pakket alsook de inhoud hiervan terstond 

na aflevering te controleren op eventuele beschadigingen of gebreken. Eventuele geconstateerde 

beschadigingen of gebreken van het geleverde dient de klant direct aan de chauffeur/koerier 

kenbaar te maken alsook binnen 24 uur aan Klamboutique. Klachten over ontbrekende  en/of 

beschadiging van producten kunnen na 'getekend voor ontvangst' niet meer door Klamboutique in 

behandeling worden genomen, tenzij het ontbrekende deel danwel de beschadiging redelijkerwijs 

niet toe te rekenen valt aan het transport van deze. 

Artikel 9. Levertijd 

9.1 De levertijd van maatwerkproducten is mede afhankelijk van de specifieke wensen van de klant, 

waarbij Klamboutique zich inspant om de producten zo snel als mogelijk te leveren.  

9.2 De levertijd van producten op voorraad is maximaal twee weken. 

Artikel 10. Overmacht 

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Klamboutique in geval van 

overmacht het recht om, zulks door Klamboutique zelf te bepalen, de uitvoering van de bestelling op 

te schorten of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Dit geschiedt door de 

klant dit schriftelijk dan wel digitaal mee te delen en dit zonder dat Klamboutique gehouden is tot 

enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid 

en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.  

10.2 Met overmacht wordt bedoeld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen 

en/of materiaal waarvan Klamboutique zich bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt of 

pleegt te maken, welke dusdanig  zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk 

en/of dermate bezwaarlijk dan wel onevenredig kostbaar wordt dat directe naleving van de 

overeenkomst in redelijkheid en billijkheid niet van Klamboutique kan worden verlangd. Als zodanige 

omstandigheden kunnen zijn maatregelen van de overheid, bedrijfs- en/of transportstoringen,  

materialen en/of hulpmiddelen, stakingen bij leveranciers, onvoorziene complicaties, enzovoorts.  

10.3 Voor zover Klamboutique bij het ontstaan van de overmacht al gedeeltelijk aan haar 

verplichtingen heeft voldaan, heeft zij het recht  het reeds geleverde c.q. de werkzaamheden die zij 

reeds heeft uitgevoerd afzonderlijk in rekening te brengen en is de afnemer gehouden deze rekening 

te voldoen als ware het een afzonderlijke transactie. 

Artikel 11. Klachten en aansprakelijkheid 

11.1 Voor klachten over de artikelen of dienstverlening van Klamboutique kan contact opgenomen 

worden met behulp van de contactgegevens zoals op de website vermeld. 



11.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten uiterlijk binnen 7 dagen nadat de 

klant de gebreken heeft geconstateerd worden gemeld. 

11.3 Door Klamboutique ontvangen klachten worden binnen een termijn van 7 dagen gerekend vanaf 

de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht voorzienbaar een langere verwerkingstijd nodig 

heeft, dan wordt door Klamboutique binnen de termijn van 7 dagen geantwoord met een bericht van 

ontvangst en een tijsindicatie wanneer de klant uitvoeriger antwoord kan verwachten. 

11.4 De aansprakelijkheid van Klamboutique uit hoofde van alle door haar aangegane 

overeenkomsten en betreffende alle door haar geleverde artikelen en/of uitgevoerde 

werkzaamheden is ten allen tijde beperkt tot de prijs waarvoor de betreffende producten of artikelen 

geleverd zijn danwel de betreffende werkzaamheden verricht zijn. Alleen eventuele schade aan 

producten of artikelen zelf komt voor vergoeding in aanmerking. Iedere indirecte schade in welke 

vorm dan ook, is altijd uitgesloten. 

Artikel 12. Annuleringen/omruiling/retourneren 

12.1 Voor maatwerkproducten geldt dat de klant de bestelling kosteloos en zonder opgaaf van 

redenen kan annuleren tot aan het moment van de aanbetaling.  

12.2 Ten aanzien van bestellingen van producten op voorraad geldt bovenstaande termijn tot het 

moment van verzending van deze producten.  

12.3 Maatwerkproducten kunnen gezien de specifieke aard en maatwerk van deze niet terug 

genomen of omgeruild worden.  

12.4 Producten op voorraad kunnen binnen de hiervoor geldende wettelijke termijn geretourneerd 

worden. De retour verzonden producten dienen volledig en onbeschadigd worden ontvangen door 

Klamboutique. 

12.5 De onder 12.4 genoemde producten kunnen slechts omgeruild worden tegen een ander product 

op voorraad en nadrukkelijk niet tegen een retourbetaling (geen geld terug). 

Artikel 13. Conformiteit en garantie 

13.1 Klamboutique staat er voor in dat de producten en artikelen alsook de daarmee gepaard gaande 

werkzaamheden voldoen aan de overeenkomst en  de daartoe van belang zijnde specificaties, aan de 

redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid alsook de op de datum van de 

totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of 

overheidsvoorschriften. 

Artikel 14. Wettelijke eigendomsrechten 

14.1 Klamboutique® is een geregistreerd merknaam en in die hoedanigheid wettelijk beschermd.  

14.2 Alle producten/artikelen alsook de ontwerpen van Klamboutique zijn wettelijk beschermd.  

Niets hiervan mag door derden gebruikt worden ongeacht de aard van dit gebruik. 

14.3 De voor klanten gemaakte maatwerk ontwerpen blijven intellectueel eigendom van 

Klamboutique. 



14.4 De website van Klamboutique is in zijn geheel, inclusief naamgeving, het ontwerp, foto’s, de lay-

out en tekstueel auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze website mag zonder schriftelijke 

toestemming van Klamboutique worden gebruikt voor andere websites en/of andere doeleinden. 

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

15.1 Op alle aanbiedingen en met de klant gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van 

toepassing.  

15.2 Geschillen voortvloeiende uit met de klant gesloten overeenkomsten, alsmede geschillen 

omtrent de uitleg van deze algemene voorwaarden zullen door beide partijen worden gebracht voor 

de daartoe bevoegde rechter. 
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