
Algemene Voorwaarden van DIVAN MEUBELEN versie 1.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties van Divan 
Meubelen en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Uitleg gebruikte woorden

Wij gebruiken bepaalde woorden in de algemene voorwaarden. Hieronder leest u wat wij 
met een aantal van deze woorden bedoelen.

De ondernemer: Divan Meubelen die met de afnemer een overeenkomst aangaat of wil 
aangaan;

De afnemer: de koper/opdrachtgever of degene die met de ondernemer een 
overeenkomst aangaat of wil aangaan;

De zakelijke afnemer: de afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

De consument: de afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

Aflevering: het ter beschikking stellen van de producten aan de afnemer;

Het aanbod: producten (en eventuele diensten) van de ondernemer dat door de afnemer 
besteld kan worden;

Overeenkomst: een overeenkomst tussen de ondernemer en de afnemer voor de 
bestelling, bezorging en/of het afhalen van het aanbod.

1. Toepasselijkheid

• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbod (op locatie 
en of webwinkel) en overeenkomsten die tot stand komen met de 
ondernemer Divan meubelen en de afnemer.

• Door het verstrekken van een opdracht of order aanvaardt de afnemer deze 
Algemene Voorwaarden die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel 
en op de website van de ondernemer zijn raad te plegen. Indien het 
raadplegen redelijkerwijs niet mogelijk is kunnen deze voorwaarden op 
verzoek van de afnemer ook worden toegezonden.

• Voorwaarden van zakelijke afnemers worden door de ondernemer 
uitgesloten. 

2. Overeenkomst

• De overeenkomst komt tot stand op het moment van (i) aanvaarding door de 
afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde condities (ii) 
en bevestiging van de order door de ondernemer.

• Indien de afnemer het aanbod online heeft aanvaard, komt de overeenkomst 
tot stand na betaling van de order.



• De afnemer dient afwijkingen of fouten die gemaakt zijn bij het plaatsen van 
de order binnen 3 werkdagen te herstellen via schriftelijke melding hiervan, 
anders is de eerst geplaatste order bindend.

• Indien de overeenkomst online tot stand komt, treft de ondernemer passende 
maatregelen ter beveiliging van de online overdracht van gegevens en zorgt 
de ondernemer voor een veilige webshop.

• De ondernemer is gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te 
weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

• De ondernemer is ten alle tijden gerechtigd om de overeenkomst niet aan te 
gaan.

• Bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer mag de ondernemer 
voldoende zekerheid vragen voor het nakomen van de betalingsverplichting 
voordat hij de overeenkomst uitvoert of daarmee verder gaat.

• De ondernemer mag zonder ingebrekestelling de overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk buitengerechtelijk ontbinden bij faillissement, surseance van 
betaling of wettelijke schuldsanering van de afnemer. 

3. Aanbod

• Het aanbod van de aangeboden producten bevat een beschrijving die 
voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door 
de afnemer mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van 
afbeeldingen, zijn deze een zo goed mogelijk waarheidsgetrouwe weergave 
van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten 
in het aanbod binden de ondernemer niet.

• Indien een aanbod onder bijzondere voorwaarden geschiedt of een beperkte 
geldigheidsduur heeft, wordt getracht dit nadrukkelijk in het aanbod te 
vermelden.

• Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is 
wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de totstandkoming van een 
overeenkomst zijn verbonden.

• Kleine kleurafwijkingen van het geleverde in vergelijking met een 
showroommodel of beeldmateriaal kan niet leiden tot ontbinding of 
vernietiging van de overeenkomst.

4. Offertes

• Offertes van de ondernemer zijn tot en met 21 dagen na offertedatum geldig, 
tenzij uit de offerte anders blijkt.

• De offertes zijn gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens, 
eventuele tekeningen en/of daaraan ontleende maten en eventueel door de 
ondernemer gedane metingen. 
 



5. Prijzen en Aanbetalingen

• Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten tenzij schriftelijk 
anders is overeengekomen.

• Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur van een aanbieding 
worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens 
prijswijzigingen als gevolg van type-of schrijffouten, veranderingen in btw-
tarieven of producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen 
op de (inkoop of financiële) markt en waar de ondernemer geen invloed op 
heeft.

• Prijsverhogingen ten aanzien van met consumenten tot stand gekomen 
overeenkomsten zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van 
wettelijke regelingen of bepalingen.

• Prijsverlagingen na totstandkoming van de overeenkomst geven de afnemer 
geen recht op een teruggave of prijsvermindering.

• De ondernemer mag bij het aangaan van een overeenkomst met een 
afnemer een aanbetaling vragen tot 50% van de koopsom.

• Betalingen, behoudens aanbetalingen die direct dienen te worden voldaan, 
dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum op een door de ondernemer 
aangegeven bank- of girorekening, tenzij schriftelijk anders is overeenge-
komen.

• Ingeval van niet tijdige betaling is de afnemer, zonder aanmaning, in gebreke 
en zal na het verstrijken van de betalingstermijn 1½% rente per maand of 
gedeelte daarvan verschuldigd zijn. Tevens is de ondernemer bevoegd de 
garantie uit te sluiten.

• Bij niet betaling van de factuur komen alle gemaakte binnen- en 
buitengerechtelijke kosten voor rekening van de afnemer.

• De ondernemer blijft eigenaar van de verkochte producten tot de afnemer de 
prijs (en eventuele bijkomende kosten) volledig heeft voldaan. De afnemer is 
verplicht de producten zorgvuldig te behandelen. Hij mag de producten niet 
aan derden afstaan of in onderpand geven, belenen, of (laten) verwijderen 
uit de ruimte waar ze geleverd zijn, totdat het verschuldigde bedrag is 
betaald.

• De ondernemer behoudt het recht voor om direct voorafgaand aan de 
levering de betaling van het totaal verschuldigde bedrag te eisen.

 

6. Levering

• De vermoedelijke levertijd en leverplaats wordt per orderbevestiging bepaald 
en zal zoveel mogelijk in acht genomen worden, maar is niet bindend.

• Als de vermoedelijke levertijd niet wordt gehaald, wordt de ondernemer een 
extra termijn gegund om alsnog te leveren. De extra termijn is maximaal 30 
dagen. Eventuele prijsverhogingen binnen deze termijn kunnen niet worden 
doorberekend.



• Bij overschrijding van de extra termijn mag de afnemer de overeenkomst 
zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk ontbinden. 
Indien op het moment van ontbinding al goederen zijn geleverd is ontbinding 
slechts mogelijk voor de nog resterende goederen. Voor het al geleverde 
wordt de afnemer gefactureerd. 

• Bij ontbinding van de overeenkomst heeft de afnemer geen recht op 
schadevergoeding.

• Bij ontbinding van de overeenkomst zal de ondernemer het bedrag dat de 
afnemer betaald heeft zo spoedig mogelijk terugbetalen.

• Bij overschrijding van de vermoedelijke of vast afgesproken levertijd is de 
ondernemer bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer niet 
aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade.

• De afnemer zal zorgdragen voor goede ontvangst van de producten op het 
afgesproken tijdstip en plaats. De afnemer dient zelf zorg te dragen voor 
alternatieve oplossingen indien de geleverde producten niet door deuren 
passen.

• Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de 
ondernemer tot het moment van bezorging aan de afnemer of een vooraf 
aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger, 
tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

• Extra vervoerskosten, ontstaan door het niet kunnen afleveren van de 
producten kunnen aan afnemer in rekening worden gebracht.

• De ondernemer mag voorrijkosten rekenen als dit bij het sluiten van de 
overeenkomst is afgesproken. Als vervoer niet is inbegrepen in de 
overeenkomst, mag de ondernemer altijd voorrijkosten rekenen, behalve bij 
non-conformiteit.

• De ondernemer behoud het recht voor om de levering van de producten uit 
te stellen of aan de deur te weigeren indien het verschuldigde bedrag nog 
niet volledig is voldaan.

 

7. Vervoer en schade

• Het vervoer van de producten is niet bij de prijs inbegrepen, tenzij er iets 
anders is afgesproken.

• Als de afnemer zelf het vervoer regelt, dan moet hij direct na levering maar 
voorafgaand aan het vervoer zo veel mogelijk controleren of de producten 
onbeschadigd en compleet zijn. De afnemer draagt dan zelf het risico van 
beschadiging en verlies bij vervoer.

• Als de ondernemer het vervoer regelt draagt de ondernemer het risico van 
beschadiging en verlies bij vervoer. Als de producten door een 
beroepsvervoerder worden bezorgd, dan zorgt de ondernemer voor een 
goede verzekering.

• Als bij of na levering beschadigingen worden vastgesteld, dan moet de 
afnemer dit uiterlijk binnen 2 werkdagen aan de ondernemer melden.



8. Opslag

• Als de producten op de afgesproken leverdatum niet worden opgehaald of 
door ondernemer worden aangeboden maar niet worden aangenomen, 
behalve als de producten niet voldoen aan de overeengekomen condities, 
zal de ondernemer binnen een redelijke termijn een tweede levering doen. 
De ondernemer mag na weigering of na tweede levering opslagkosten en 
verdere aantoonbare schade en redelijke kosten in rekening brengen.

• Indien ook de tweede levering niet wordt aanvaard, mag de ondernemer, 
nakoming van de overeenkomst vorderen en opslagkosten en verdere 
aantoonbare schade en redelijke kosten rekenen of de producten nog 30 
dagen onder berekening van opslagkosten voor de afnemer in opslag 
houden. Als de te leveren producten na 30 dagen nog steeds niet door de 
afnemer zijn afgenomen, mag de ondernemer de overeenkomst als 
geannuleerd beschouwen en vervolgens annuleringskosten en opslagkosten 
in rekening brengen.

• Als de producten door de afnemer zijn betaald, zal de ondernemer de 
producten maximaal 3 maanden in opslag houden, onder berekening van 
redelijke interne of externe opslagkosten. Neemt de afnemer na 3 maanden 
nog steeds niet af, dan meldt de ondernemer aan de afnemer dat de 
overeenkomst als geannuleerd beschouwd wordt en dat de ondernemer 
annuleringskosten en in redelijkheid gemaakte opslagkosten in rekening zal 
brengen.

 

9. Eigendomsvoorbehoud

• Geleverde producten die niet of niet volledig zijn betaald blijven eigendom 
van de ondernemer.

• De ondernemer behoudt het recht, indien niet binnen 30 dagen na 
factuurdatum betaald is, de reeds geleverde producten terug te halen waarbij 
door afnemer stilzwijgend toestemming wordt verleend om het pand c.q. de 
ruimte te betreden waar de producten zich bevinden. De ondernemer zal in 
dat geval ook vervoer- en verzekeringskosten, alsook eventuele schade aan 
de producten verhalen op de afnemer.

10. Plichten van de ondernemer

• De ondernemer levert de producten zoals afgesproken in de overeenkomst.

• De ondernemer houdt zich bij de levering van producten aan de op dat 
moment geldende wettelijke voorschriften.

11. Annulering

• Als de afnemer een bestelling annuleert (die in productie is genomen), is hij 
een schadevergoeding verschuldigd. De schadevergoeding bedraagt 35% 
van de koopsom, tenzij partijen iets anders zijn overeengekomen. De 
schadevergoeding is 50% als de afnemer annuleert terwijl hij door de 
ondernemer al is geïnformeerd dat de levering gaat plaatsvinden.



• Wanneer de levering heeft plaatsgevonden is het niet meer mogelijk om te 
annuleren.

• Een annulering geschiedt bij voorkeur schriftelijk. Bij een mondelinge 
annulering bevestigt de ondernemer dit schriftelijk.

 

12. Overmacht

• Als nakoming van de overeenkomst onmogelijk is door een oorzaak die niet 
aan een van de partijen kan worden toegerekend, noch krachtens de wet of 
in het handelsverkeer geldende opvattingen, dan is de wederpartij voor die 
periode van zijn verplichtingen ontheven.

 

13. Garantie

• De door de ondernemer geleverde producten bezitten die eigenschappen die 
de afnemer op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag 
verwachten.

• Een beroep op de garantie door de afnemer ten aanzien van direct 
constateerbare gebreken is mogelijk indien binnen 8 dagen na levering, de 
gebreken aan de hand van een service formulier, vergezeld van foto’s bij de 
ondernemer worden gemeld. Serviceformulieren zijn kosteloos verkrijgbaar.

• Niet direct constateerbare gebreken dienen eveneens per service formulier 
vergezeld van foto’s binnen 8 dagen na constatering, gemeld te worden bij 
de ondernemer.

• Indien tijdig een beroep is gedaan op een garantie en de geleverde 
producten voldoen niet aan de overeenkomst dan draagt de ondernemer de 
kosten van reparatie respectievelijk vervanging, incl. vracht- en voorrijkosten.

• Als het gebrek goed hersteld kan worden, dan hoeft de ondernemer het 
product niet te vervangen.

• De garantie geldt niet voor gebreken die verband houden met regulier 
slijtage bij gebruik van het product of gebruik die niet met de bestemming 
corresponderend gebruik door afnemer.

• De afnemer moet volgens de wet zijn schade zo veel mogelijk voorkomen of 
beperken. Ook moet hij het product goed onderhouden en behandelen.

• Afwijkingen in kleur, slijtvastheid, structuur, etc. kunnen het recht op garantie 
beperken of uitsluiten. Dit is het geval als de afwijkingen uit product 
technisch oogpunt volgens de gebruikelijke normen of handelsgebruik 
aanvaardbaar zijn.

  
 
 
 
 



14. Klachtenregeling

• De ondernemer beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht 
overeenkomstig deze klachtenprocedure.

• Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame 
tijd nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk 
omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

• Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 
dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. 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 afnemer een meer uitvoerig antwoord kan 
verwachten.

 

15. Privacy beleid

• Om de overeengekomen overeenkomsten te kunnen nakomen verwerkt de 
ondernemer de persoonsgegevens van de afnemer.

• Wanneer de afnemer gebruik maakt van de diensten van de ondernemer dan 
verklaart de afnemer akkoord te gaan met de verwerking van haar 
persoonsgegevens.

• Op de verwerking van persoonsgegevens is het Privacy-Beleid van de 
ondernemer van toepassing.

 

16. Wijzigingen

• De ondernemer kan de algemene voorwaarden ten alle tijden éénzijdig 
wijzigen.

• Wanneer de afnemer na wijziging van de algemene voorwaarden gebruik 
maakt van de diensten van de ondernemer verklaart de afnemer akkoord te 
gaan met de wijzigingen van de algemene voorwaarden alsook om deze te 
volgen.

• Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden 
onverbindend, ongeldig of onuitvoerbaar mocht zijn of worden, blijven de 
overige bepalingen onverkort van kracht. De ondernemer zal de betreffende 
bepaling in dat geval vervangen door een door haar vast te stellen nieuwe 
bepaling die zoveel mogelijk de strekking van de betreffende bepaling 
benadert.

 

17. Toepasselijk recht

• Voor alle geschillen is bij uitsluiting bevoegd de Nederlandse rechter met 
toepassing van Nederlands Recht. Geen enkele rechter buiten Nederland is 
bevoegd.


