
 
 

 
 

Version 1.1 van 15/05/2017 
 

Algemene verkoopsvoorwaarden 
 

 

"De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, 

zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag 

die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst." 
 

 
 Modelformulier voor herroeping 
 

 

ARTIKEL 1 : Definities  
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
 
Ondernemer: Paprika SA 
 
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in het kader van een professionele activiteit. 

 
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of 
meer technieken voor communicatie op afstand; 

 
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; 
 
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 

 
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de 
overeenkomst op afstand volgens art. 47 Wet Marktpraktijken; 
 
Dag: kalenderdag; 

 
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; 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://economie.fgov.be/nl/binaries/Bijlage_2_VI_en_XIV_WER_formulier_voor_herroeping_tcm325-275274.pdf
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ARTIKEL 2 : Identiteit  
Paprika SA 
 
Parc Industriel 9 - BE-1440 Wauthier Braine 

 
Telefoonnummer: BE: 0032 (0)78 48 40 56 - FR 0033 (0)9 77 55 39 05 - NL 0031 (0)85 04 31 983 

E-mailadres: info@paprika.eu 

 
BTW-identificatienummer: BE- 0434.587.219 
 

 

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. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar op de website. Om een bestelling te kunnen 

plaatsen op de website dient de consument akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. De 

algemene voorwaarden kunnen hier opgeslagen worden op duurzame drager.  
 

 

3. 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.  
 
 
3. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.  
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4. 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.  
 

 

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 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 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 zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, 

schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan 

worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:  
 

 het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten 
terecht kan; 


 de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht 

gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het 

herroepingsrecht; 
 de informatie over bestaande service na aankoop en garanties; 


 de in artikel 4 lid 4 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze 

gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst; 


 de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft 
van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is. 





5. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of 
diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.  
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ARTIKEL6 : Herroepingsrecht 
 

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder 
opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze herroeping kan 
mondeling gebeuren, doch is het aangeraden om dit schriftelijk of per e-mail te doen 
omwille van het bewijs. Deze termijn gaat in op de dag na levering van het product aan de 
consument. 

 
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de 

verpakking.  
 

3. Een retour kan uitgevoerd worden in elke Paprika winkel via het bijgesloten 

retourformulier, of via een postorder bedrijf met de bijgesloten retourbon. Het is ook 

mogelijk om het modelformulier te gebruiken welke  hier te vinden is.  
 

 

ARTIKEL 7: Kosten in geval van herroeping 
 

 
6. De retour is steeds gratis echter heeft u enkel in de winkel de mogelijkheid om een artikel om te 

ruilen tegen een ander artikel. 
 

7. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig 

mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping, terugbetalen. Een retour zal altijd 

terugbetaald worden volgens dezelfde methode als deze betaald is. U ontvangt een mail van 

zodra de terugbetaling verwekt is, het kan nog enkele dagen duren voordat dit zichtbaar is.  
 

 

ARTIKEL 8: Uitsluiting herroepingsrecht 
 

 

Indien de consument over een herroepingsrecht beschikt, zal dit duidelijk vermeld staan in 
het aanbod. 
 

ARTIKEL9: De Prijs 
 

 

1. 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.  
 
2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW, taksen en 

diensten. Hierbovenop kunnen nog verzendkosten gerekend worden deze worden duidelijk 

gecommuniceerd alvorens de aankoop finaal is.  
 

 
3. In geval van een technische fout betreffende de affichering van de prijs zal de ondernemer 

http://economie.fgov.be/fr/binaries/Annexe_2_VI_et_XIV_CDE_formulaire_de_retractation_tcm326-275274.pdf
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slechts gebonden zijn indien de geafficheerde prijs redelijk verwacht kon worden voor het 

product of de dienst.  
 

 

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.  
 

 
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af 

aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming 

van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van 

de wet en/of de overeenkomst op afstand.  
 

 

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 afgesproken. Indien de bezorging vertraging 

ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, 

ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft 

bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te 

ontbinden.  
 

 
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 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.  
 
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de onderneming binnen de 

14 dagen zorgen voor de terugbetaling van dit ontbrekend artikel.  
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6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging 

aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.  
 

 

ARTIKEL 12: Betaling 
 

 

1. Betaling is mogelijk via Bancontact/Mister Cash/Paypal/Ideal/Visa/Mastercard.  
 

 
2. Op onze website worden enkele betalingen aanvaard via de betaalmodules die hier actief zijn.  
 

 

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens 

onverwijld aan de ondernemer te melden. 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.  
 

 

4. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden 

de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te 

betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSLverbinding aan het 

"slotje" in de onderste statusbalk van je browser.  
 

 

ARTIKEL 13: Klachtenbehandeling  
1. De consument kan klachten melden aan de onderneming via het contactformulier  
 
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen redelijke termijn, volledig en 

duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken 

heeft geconstateerd.  
 
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden beantwoord binnen een termijn van 14 dagen 

gerekend vanaf de datum van ontvangst. 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.  
 
4. Wanneer een consument een geschil heeft met een ondernemer en hem hierover reeds heeft 

geraadpleegd, dan heeft de consument de mogelijkheid om raad te vragen of klacht neer te 

leggen bij BeCommerce.  www.becommerce.be  

 

5. De consument heeft ook de mogelijkheid om online een klacht in te dienen op het online 

geschillen platform van de Europese commissie deze kan je vinden op http://ec.europa.eu/odr/ 
 

 

http://www.becommerce.be/
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ARTIKEL 14: Geschillen 
 
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument is uitsluitend Belgisch recht 

van toepassing, voor zover het internationaal privaatrecht dit toelaat.  
 
2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van 

overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten 

en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als 

de ondernemer worden voorgelegd aan BeCommerce.  
 
3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de 

consument zijn klacht eerst binnen redelijke termijn aan de ondernemer heeft voorgelegd.  
 
4. De ondernemer is gebonden aan deze keuze van de consument om een geschil voor te 

leggen aan BeCommerce.  
 
5. Wanneer de ondernemer de tussenkomst aanvraagt zal de consument binnen vijf weken na een 

daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, zich schriftelijk dienen uit te spreken of 

hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. 

Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, 

dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.  


