
Algemene voorwaarden  
 
 

Algemene bepalingen 

De e-commerce website van Paperitis, beheerd door Annelien Smets (Bovenrij 43A, 2200 Herentals, 
België, BE 0700 588 141), hierna “Paperitis”, biedt klanten de mogelijkheid om de producten uit de 
webwinkel online aan te kopen. 

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die 
geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een 
bestelling via de webwinkel van Paperitis moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, 
waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere 
voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze 
voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Paperitis aanvaard zijn. 

Prijs 

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro (€), steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de 
Klant te dragen taksen of belastingen. 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De 
bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de 
prijs. 

Aanbod 

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig 
is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden 
Paperitis niet. Paperitis is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts 
gehouden tot een middelenverbintenis. Paperitis is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste 
materiële fouten, zet- of drukfouten. 

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over een product, verzoeken wij de Klant om vooraf contact 
op te nemen. Dit kan via info.paperitis@gmail.com. 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of 
ingetrokken. Paperitis kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een 
product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, 
wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 

Online aankopen 

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: kredietkaart, PayPal, iDeal en offline 
overschrijving via de bank. 

Paperitis is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant 
met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. 



Levering en uitvoering van de overeenkomst 

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de 
woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de betaling. 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij 
de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Paperitis via 
info.paperitis@gmail.com. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij 
(of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft 
gekregen. 

Herroepingsrecht 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument 
artikelen online aankopen bij Paperitis. 

Indien het herroepingsrecht van toepassing is: 

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de 
overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de 
Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Paperitis via een ondubbelzinnige verklaring 
op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant dient hiervoor 
gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping. 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van 
het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag 
waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Paperitis heeft meegedeeld, 
terugzenden of overhandigen aan Paperitis. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat 
de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. 

De kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.  

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt 
Paperitis zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor 
elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de 
Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te 
stellen. 

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, 
gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Paperitis de kost van de geretourneerde artikelen 
terugbetalen, indien het product niet in waarde verminderd is. Deze terugbetaling zal plaatsvinden 
binnen maximum 14 kalenderdagen nadat de goederen weer in bezit zijn van Paperitis.  

Garantie 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij 
verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie 



geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze 
rechten onverminderd. 

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. 
Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. 

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Paperitis zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient 
elk gebrek binnen een termijn van 3 weken na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. 
Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten 
gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor 
het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of 
wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect 
gebruik. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van 
aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens 
tegenbewijs door de Klant. 

 
 
 

 

 



(*) Doorhalen wat niet van toepassing is. 
 

BIJLAGE 2 

Boeken VI en XIV Wetboek economisch recht  

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING 

 

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) 

— Aan  

[hier dient de onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep, zijn naam, adres en, indien van toepassing, zijn 
fax en e-mailadres in te vullen] 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van 

de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

— Besteld op (*)/Ontvangen op (*)……………………………………………………………………………………………………… 

— Naam /Namen consument(en) ………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

— Adres consument(en) ……………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

— Datum ………………………………………………………………………………………………… 

— Handtekening van consument(en)  

(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 


