Algemene voorwaarden
Taartjes van An is een eenmanszaak, gevestigd te Nunspeet, Kuntzestraat 128, 8071
KR, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Harderwijk,
onder nummer: 8095802

I. Definities
1) Contractant: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot
levering van producten en diensten van Taartjes van An wordt gesloten.
2) Overeenkomst: Elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per electronic mail
bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Taartjes van
An.
II. Toepasselijkheid
1) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de inhoud, totstandkoming
en nakoming van al onze transacties en komen in de plaats van eventuele eerder
geldende en/of gedeponeerde algemene voorwaarden en/of tussen partijen
gebruikelijke condities. Bedingen, waarbij van deze algemene voorwaarden wordt
afgeweken, zijn slechts van kracht voor zover zij door Taartjes van An schriftelijk
is bevestigd en ondertekend door de directie.
2) Met inachtneming van het vorenstaande wordt de toepasselijkheid van door de
wederpartij gehanteerde voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten.
III. Aanbieding en acceptatie
1) Alle offertes en prijsopgaven door, of vanwege Taartjes van An gedaan, zijn
vrijblijvend tenzij door Taartjes van An schriftelijk of per e-mail uitdrukkelijk het
tegendeel is vermeld.
2) Een

aanbieding

of

offerte,

gedaan

door

Taartjes

van

An,

heeft

een

geldigheidsduur van 10 dagen, tenzij anders vermeld.
3) Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte
opgenomen aanbod is Taartjes van An daaraan niet gebonden. De opdracht komt
dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Taartjes
van An anders aangeeft.
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4) Een samengestelde prijsopgave verplicht Taartjes van An niet tot het verrichten
van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de
opgegeven prijs.
5) Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
IV. Aanvang van de overeenkomst
1) Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat de aspirant contractant de door
Taartjes van An toegestuurde offerte/mail accepteert en/of het bestelformulier,
ingevuld en voor akkoord ondertekend, retour stuurt, of anderszins, wanneer
Taartjes van An de contractant diensten ter beschikking heeft gesteld.
2) Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend
schriftelijk geschieden.
V. Wijziging van de opdracht, meerwerk
1) De contractant aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden
beïnvloed,indien partijen tussentijds besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze
of omvang van de opdracht en de daaruit voorkomende werkzaamheden. Indien
door

toedoen

van

contractant

tussentijds

wijzigingen

ontstaan

in

de

opdrachtuitvoering, zal de Taartjes van An in overleg met de contractant de
noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als
een aanvullende opdracht aan de contractant in rekening worden gebracht. De
Taartjes van An is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van de opdracht
aan de contractant in rekening te brengen.
2) In afwijking van lid 1 zal Taartjes van An geen meerkosten in rekening kunnen
brengen indien de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van
omstandigheden die aan Taartjes van An kan worden toegerekend.
VI. Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij
1) Taartjes van An voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar
beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
2) Voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Taartjes van
An het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Taartjes van An
verplicht zich tot maximale inspanning opdat de overeengekomen verplichtingen
en kwaliteit wordt behaald.
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3) Taartjes van An aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die
door derden worden verricht voor zover deze zelf een overeenkomst met
contractant is aangegaan.
4) Taartjes van An is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat
Taartjes van An is uitgegaan van door de contractant verstrekte onjuiste en/of
onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Taartjes van
An kenbaar behoorde te zijn.
VII. Duur en beëindiging
VIII. Overmacht
1) Taartjes van An is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst
indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Beide partijen zijn in dit
geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
2) Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen
daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.
IX. Prijzen
1) Alle overeengekomen prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van
overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken
kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders is vermeld.
2) Waardevermindering der Nederlandse valuta alsmede prijsstijgingen welke zich
voordoen tussen het tijdstip van de opdracht en de betaling geven ons het recht
de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen.
X. Betalingsvoorwaarden
1) De betalingsverplichting van contractant gaat in op de dag dat de overeenkomst
tot stand komt.
2) Voor elke order geldt dat de factuur binnen 14 dagen na het sturen van de
factuur voldaan dient te zijn maar altijd voor afleveren/ophalen indien de tijd
tussen bestellen en ophalen korter is dan 14 dagen.
3) Indien orders door de klant geannuleerd worden, zal Taartjes van An het
betaalde bedrag niet restitueren.
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4) Facturen kunnen uitsluitend via vooruitbetaling per bank voldaan worden.
5) Indien

contractant

niet

tijdig

heeft

betaald,

wordt

dit

aan

contractant

medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is
ook binnen die termijn niet betaald, dan is contractant zonder nadere
ingebrekestelling

in

verzuim

en

zal

Taartjes

van

An

niet

leveren.

De

betalingsverplichting blijft echter ten alle tijden bestaan.
6) Indien contractant van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist
zijn, kan contractant de bezwaren binnen 5 werkdagen na de factuurdatum aan
Taartjes van An kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Taartjes van
An een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.
7) Indien verschuldigde bedragen door toedoen van contractant niet worden
ontvangen, brengt Taartjes van An administratiekosten in rekening en wettelijke
rente welke zal worden berekend vanaf het moment dat contractant in gebreke
is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een
gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De contractant
is

dan

tevens

incassokosten

verschuldigd,

zowel

de

gerechtelijke

als

buitengerechtelijke.
XI. Eigendomsvoorbehoud
Foto’s en ontwerpen van taarten en/of cupcakes door Taartjes van An gemaakt
blijven eigendom van Taartjes van An, Foto’s en ontwerpen kunnen dus op elke wijze
door Taartjes van An gepubliceerd worden
XII. Aansprakelijkheid
1) Taartjes van An is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten
en leveranties van derden, waar Taartjes van An weinig of geen invloed op kan
uitoefenen. Taartjes van An kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk
gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met
Taartjes van An of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of
zichtbaar wordt gedurende de relatie met Taartjes van An.
2)

In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is
Taartjes van An slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding,
d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Deze
waarde heeft een maximum van de waarde van de opdracht.
Iedere aansprakelijkheid van Taartjes van An voor enige andere vorm van

Taartjes van An
Kuntzestraat 128
8071 KR
Nunspeet

Tel.: + 31 (0) 341 26 27 41
Mob.: + 31 (0) 6 10 90 39 65
Website: www.taartjesvanan.nl
E-mail: info@taartjesvanan.nl

BTW nr. 1931.44.013B01
KvK 8095802
ING Bank 67.77.09.846 swift: INGBNL2A
IBAN: NL58 ING B0677709846

pagina 5 van 7

schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in
welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade
wegens gederfde omzet of winst.
3) Contractant vrijwaart Taartjes van An voor alle aanspraken op schadevergoeding
die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is
ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan
contractant geleverde producten en diensten van Taartjes van An.
4) De contractant verstrekt Taartjes van An tijdig alle informatie die nodig is voor
een goede uitvoering van de opdracht.
5) Contractant is aansprakelijk voor alle schade die Taartjes van An mocht lijden ten
gevolge van een aan contractant toerekenbare tekortkoming in de nakoming van
de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
6) Wijzigingen in de gegevens van contractant dient contractant direct schriftelijk
mede te delen aan Taartjes van An. Als contractant dit niet doet, is contractant
aansprakelijk voor eventuele schade die Taartjes van An als gevolg daarvan lijdt.
7) In

geval

nakoming

van

onze

leveringsverplichting

door

staking,

overheidsmaatregelen, niet tijdige of niet behoorlijke werking/uitvoering van
diensten door derden en/of andere omstandigheden, die Taartjes van An niet
hebben kunnen voorzien en waarop Taartjes van An geen invloed hebben,
redelijkerwijze niet van Taartjes van An kan worden verlangd, zijn Taartjes van
An gerechtigd de oplevering gedurende een door ons te bepalen redelijke termijn
op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
XIII. Overdracht van rechten en verplichtingen
Contractant is niet gerechtigd de rechten en/of plichten voortvloeiende uit een
overeenkomst

aan

derden

over

te

dragen

zonder

voorafgaande

schriftelijke

toestemming van de Taartjes van An.
XIV. Klachten
1) Contractant dient ter zake van waarneembare gebreken direct bij levering
mondeling of binnen 2 dagen schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke
aanspraak jegens Taartjes van An vervalt.
2) Geringe niet te vermijden afwijkingen in kleur, afmeting, afwerking, kunnen
nimmer een grond tot reclame opleveren.
3) Schade aan een taart ontstaan door seizoensomstandigheden zoals bv hoge/lage
temperatuur, luchtvochtigheid, etc., kunnen tevens nimmer een grond tot
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reclame opleveren.
4) Een klacht schort de (betalings)verplichtingen van contractant niet op.
5) Het in behandeling nemen van een klacht wil niet zeggen dat Taartjes van An
deze beschouwen als tijdig of terecht.
6) Indien

de

wederpartij

met

inachtneming

van

het

bovenstaande

heeft

gereclameerd en de reclame terecht is, zullen Taartjes van An uitsluitend
gehouden zijn de geleverde producten of diensten, waarop de reclame betrekking
heeft, in overleg, voor onze rekening te vervangen, aangepast of vergoed.
XV. Wijziging van de voorwaarden
1) Taartjes van An behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan
te vullen.
2) Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met
inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de
wijziging.
3) Indien contractant een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij
tot

de

datum

waarop

de

nieuwe

voorwaarden

van

kracht

worden

de

overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de
opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.
4) Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel
waaronder de opdrachtnemer ressorteert. Van toepassing is steeds de laatst
gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand
komen van de opdracht.
XVI. Geschillenregeling en toepasselijk recht
1) Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden
ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene
voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Taartjes van An en contractant
in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan
wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en
strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden
genomen.
2) Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing; ook indien
contractant woonachtig of gevestigd is in het buitenland.
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XVII. Privacyverklaring
In het kader van de herziene privacyverklaring vanwege de Algemene verordering
gegevensbescherming die vanaf 25 mei 2018 geldt in heel Europa het volgende:
Taartjes van An gebruikt uw persoonlijke gegevens alleen voor het doel waarvoor u
ze met ons hebt gedeeld.
We delen alleen persoonlijke gegevens met externe partijen waarmee
we een verwerkersovereenkomst hebben om onze diensten te kunnen verlenen, of
wanneer we dit wettelijk verplicht zijn.
Een externe partij is bijvoorbeeld het programma waarmee de website gebouwd is
en waar u uw NAW gegevens achterlaat.
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Privacyverklaring
Hilcom/Taartjes van An
Via onze
worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt.
Hilcom/Taartjes van An acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.
Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder
andere dat:
•
•
•
•
•

wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen
wij via deze privacyverklaring;
wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die
nodig zijn voor legitieme doeleinden;
wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken
in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en
dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te
corrigeren of te verwijderen.

Hilcom/Taartjes van An is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze
privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk
doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25-05-2018 13:00:00.
Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van ons contactformulier op de website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u.
Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die
rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij
opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
• NAW gegevens
• Telefoonnummer
• Factuuradres
• Emailadres
• Betalingsgegevens
• IP-adres
Wij zullen deze gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de
uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een
vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde
autoriteiten overhandigen.
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Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw
persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens
ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.
Reclame
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe
producten en diensten via social media, als u ons daar volgt
Contactformulier
Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier,
waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. Sommige
velden zijn verplicht, dit is om uw vraag of bestelling goed te verwerken. De gegevens die u ons
toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail
nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Locatiegegevens
Als dat nodig is voor de dienst, kunnen wij locatiegegevens van u verzamelen. Deze (locatie)
gegevens kunnen opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de
navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door
bijvoorbeeld Google of Facebook voor statistieken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden u aan
de relevante privacyverklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder.
Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de
uitvoering van de overeenkomst.
Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van
deze diensten uw persoonsgegevens.
Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben
een verwerkingsovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met
onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken
voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.
Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot
persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:
• Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
• Wij nemen fysieke maatregelen voor toegangsbescherming van de systemen waarin
persoonsgegevens opslagen zijn
Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw
bestellingen af te handelen. De gegevens worden bewaard als er een wettelijke plicht is die
bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).
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Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met
onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of
veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze
websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het
verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen
op de hoogte bent.
Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van)
uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.
U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.
Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw
toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door
ons wil laten beperken.
Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer
het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie
in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de
gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.
Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw
persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt
hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
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