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In	  deze	  voorwaarden	  wordt	  verstaan	  onder: 
1. Bedenktijd:	  de	  termijn	  waarbinnen	  de	  consument	  gebruik	  kan	  
maken	  van	  zijn	  herroepingsrecht;	  

2. Consument:	  de	  natuurlijke	  persoon	  die	  niet	  handelt	  voor	  
doeleinden	  die	  verband	  houden	  met	  zijn	  handels-‐,	  bedrijfs-‐,	  
ambachts-‐	  of	  beroepsactiviteit;	  

3. Dag:	  kalenderdag;	  
4. Digitale	  inhoud:	  gegevens	  die	  in	  digitale	  vorm	  geproduceerd	  
en	  geleverd	  worden	  (zoals	  de	  detox	  e-‐book).	  Deze	  gegevens	  
worden	  niet	  geleverd	  op	  een	  materiele	  drager;	  

5. Duurzame	  gegevensdrager:	  elk	  hulpmiddel	  –	  waaronder	  ook	  
begrepen	  e-‐mail	  –	  dat	  de	  consument	  in	  staat	  stelt	  om	  informatie	  
die	  aan	  hem	  persoonlijk	  is	  gericht,	  op	  te	  slaan	  op	  een	  manier	  die	  
toekomstige	  raadpleging	  of	  gebruik	  gedurende	  een	  periode	  die	  
is	  afgestemd	  op	  het	  doel	  waarvoor	  de	  informatie	  is	  bestemd,	  en	  
die	  ongewijzigde	  reproductie	  van	  de	  opgeslagen	  informatie	  
mogelijk	  maakt;	  

6. Herroepingsrecht:	  de	  mogelijkheid	  van	  de	  consument	  om	  
binnen	  de	  bedenktijd	  af	  te	  zien	  van	  de	  overeenkomst	  op	  afstand;	  

7. Vegadutchie:	  de	  natuurlijke	  of	  rechtspersoon	  die	  producten,	  
(toegang	  tot)	  digitale	  inhoud	  en/of	  diensten	  op	  afstand	  aan	  
consumenten	  aanbiedt;	  

8. Overeenkomst	  op	  afstand:	  een	  overeenkomst	  die	  tussen	  
Vegadutchie	  en	  de	  consument	  wordt	  gesloten	  in	  het	  kader	  van	  
een	  georganiseerd	  systeem	  voor	  verkoop	  op	  afstand	  van	  
producten,	  digitale	  inhoud	  en/of	  diensten,	  waarbij	  tot	  en	  met	  
het	  sluiten	  van	  de	  overeenkomst	  uitsluitend	  of	  mede	  gebruik	  
gemaakt	  wordt	  van	  één	  of	  meer	  technieken	  voor	  communicatie	  
op	  afstand;	  
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9. Techniek	  voor	  communicatie	  op	  afstand:	  middel	  dat	  kan	  
worden	  gebruikt	  voor	  het	  sluiten	  van	  een	  overeenkomst,	  zonder	  
dat	  consument	  en	  Vegadutchie	  gelijktijdig	  in	  dezelfde	  ruimte	  
hoeven	  te	  zijn	  samen	  gekomen.	  

 

Artikel	  2	  –	  Identiteit	  Vegadutchie 
Vegadutchie 
Newtonstraat	  67-‐1	  
1098	  HA	  	  Amsterdam 
KvK-‐nummer:	  57272409 
Btw-‐identificatienummer:	  NL109549902B03 
 

Artikel	  3	  –	  Toepasselijkheid 
1. Deze	  algemene	  voorwaarden	  zijn	  van	  toepassing	  op	  elk	  aanbod	  
van	  Vegadutchie	  en	  op	  elke	  tot	  stand	  gekomen	  overeenkomst	  op	  
afstand	  tussen	  Vegadutchie	  en	  consument.	  

2. Vegadutchie	  stelt	  de	  tekst	  van	  deze	  algemene	  voorwaarden	  aan	  
de	  consument	  ter	  beschikking	  voordat	  de	  overeenkomst	  op	  
afstand	  wordt	  gesloten.	  Tevens	  kan	  de	  consument	  de	  algemene	  
voorwaarden	  te	  allen	  tijde	  op	  de	  website	  van	  Vegadutchie	  
bekijken.	  De	  consument	  kan	  deze	  algemene	  voorwaarden	  op	  
eenvoudige	  wijze	  opslaan	  op	  een	  duurzame	  gegevensdrager.	  Op	  
verzoek	  van	  de	  consument	  zendt	  Vegadutchie	  de	  algemene	  
voorwaarden	  langs	  elektronische	  weg	  of	  op	  andere	  wijze	  toe	  
kosteloos	  toe.	  	  
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Artikel	  4	  –	  Het	  aanbod 
1. Indien	  een	  aanbod	  een	  beperkte	  geldigheidsduur	  heeft	  of	  onder	  
voorwaarden	  geschiedt,	  wordt	  dit	  nadrukkelijk	  in	  het	  aanbod	  
vermeld.	  

2. Elk	  aanbod	  op	  de	  website	  van	  Vegadutchie	  bevat	  een	  volledige	  
en	  nauwkeurige	  omschrijving.	  De	  beschrijving	  is	  voldoende	  
gedetailleerd	  om	  een	  goede	  beoordeling	  van	  het	  aanbod	  door	  de	  
consument	  mogelijk	  te	  maken.	  Als	  Vegadutchie	  gebruik	  maakt	  
van	  afbeeldingen,	  zijn	  deze	  een	  waarheidsgetrouwe	  weergave	  
van	  de	  aangeboden	  producten,	  diensten	  en/of	  digitale	  inhoud.	  
Kennelijke	  vergissingen	  of	  kennelijke	  fouten	  in	  het	  aanbod	  
binden	  Vegadutchie	  niet.	  	  

3. 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,	  tot	  stand	  op	  het	  moment	  van	  
aanvaarding	  door	  de	  consument	  van	  het	  aanbod	  van	  
Vegadutchie	  en	  het	  voldoen	  aan	  de	  daarbij	  gestelde	  
voorwaarden.	  

2. Indien	  de	  consument	  het	  aanbod	  langs	  elektronische	  weg	  heeft	  
aanvaard,	  bevestigt	  Vegadutchie	  onverwijld	  langs	  elektronische	  
weg	  de	  ontvangst	  van	  de	  aanvaarding	  van	  het	  aanbod.	  	  

3. Bij	  een	  overeenkomst	  die	  elektronisch	  tot	  stand	  komt,	  treft	  
Vegadutchie	  passende	  technische	  en	  organisatorische	  
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maatregelen	  ter	  beveiliging	  van	  de	  elektronische	  overdracht	  
van	  data	  en	  zorgt	  Vegadutchie	  voor	  een	  veilige	  webomgeving.	  
Indien	  de	  consument	  elektronisch	  betaalt,	  zal	  Vegadutchie	  
daartoe	  passende	  veiligheidsmaatregelen	  in	  acht	  nemen.	  

4. Vegadutchie	  zal	  uiterlijk	  bij	  levering	  van	  het	  product,	  de	  dienst	  
of	  digitale	  inhoud	  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:	  

1. het	  contactadres	  van	  de	  vestiging	  van	  Vegadutchie	  
waar	  de	  consument	  met	  vragen	  of	  klachten	  terecht	  
kan;	  

2. 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;	  

3. prijs	  met	  inbegrip	  van	  alle	  belastingen;	  voor	  zover	  
van	  toepassing	  de	  kosten	  van	  aflevering;	  en	  de	  wijze	  
van	  betaling,	  aflevering	  of	  uitvoering	  van	  de	  
overeenkomst	  op	  afstand;	  

5. Vegadutchie	  staat	  er	  voor	  in	  dat	  de	  digitale	  inhoud	  die	  niet	  op	  
een	  materiele	  drager	  is	  geleverd	  voldoet	  aan	  de	  overeenkomst	  
en	  aan	  de	  in	  het	  aanbod	  vermelde	  specificaties	  

6. Vegadutchie	  gebruikt	  de	  verkregen	  persoonsgegevens	  van	  de	  
consument	  voor	  geen	  ander	  doel	  dan	  noodzakelijk	  voor	  de	  
totstandkoming	  en	  de	  tenuitvoerlegging	  van	  de	  overeenkomst.	  	  
	  
Artikel	  6	  –	  Herroepingsrecht 
Digitale	  inhoud	  die	  niet	  op	  een	  materiële	  drager	  is	  geleverd: 
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1. De	  consument	  heeft	  bij	  een	  overeenkomst	  voor	  levering	  
van	  digitale	  inhoud	  die	  niet	  op	  een	  materiële	  drager	  is	  geleverd	  
geen	  herroepingsrecht.	  	  
2. Vegadutchie	  stelt	  de	  consument	  voor	  het	  aangaan	  van	  de	  
overeenkomst	  op	  de	  hoogte	  dat	  de	  consument	  geen	  
herroepingsrecht	  heeft.	  	  
3. De	  consument	  stemt	  voor	  de	  totstandkoming	  van	  de	  
overeenkomst	  uitdrukkelijk	  in	  met	  het	  doen	  van	  afstand	  van	  het	  
herroepingsrecht	  waarbij	  de	  consument	  tevens	  verklaart	  in	  te	  
stemmen	  met	  onmiddellijke	  levering	  van	  de	  digitale	  inhoud.	  	  
 

Artikel	  7–	  De	  prijs 
1. Gedurende	  de	  in	  het	  aanbod	  vermelde	  geldigheidsduur	  worden	  
de	  prijzen	  niet	  verhoogd,	  behoudens	  prijswijzigingen	  als	  gevolg	  
van	  veranderingen	  in	  btw-‐tarieven.	  

2. Alle	  prijzen	  zijn,	  indien	  van	  toepassing,	  uitgedrukt	  in	  euro	  
inclusief	  btw.	  

3. Eventuele	  kosten	  veroorzaakt	  door	  gebruik	  van	  apparaten	  of	  
noodzakelijke	  software	  om	  de	  digitale	  bestanden	  te	  lezen	  
behoren	  tot	  de	  consument.	  	  

 

Artikel	  8	  –	  Levering	  en	  uitvoering 
1. Vegadutchie	  zal	  de	  grootst	  mogelijke	  zorgvuldigheid	  in	  acht	  
nemen	  bij	  het	  in	  ontvangst	  nemen	  en	  bij	  de	  uitvoering	  van	  
bestellingen	  van	  digitale	  inhoud	  die	  niet	  op	  een	  materiële	  
drager	  is	  geleverd.	  	  

2. Als	  plaats	  van	  levering	  gelden	  de	  gegevens	  die	  de	  consument	  
aan	  Vegadutchie	  kenbaar	  heeft	  gemaakt.	  
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3. Vegadutchie	  kan	  niet	  aansprakelijk	  worden	  gesteld	  voor	  het	  
opgeven	  van	  onjuiste	  gegevens	  door	  de	  consument.	  	  

4. Vegadutchie	  zal	  geaccepteerde	  bestellingen	  van	  digitale	  inhoud	  
met	  bekwame	  spoed	  en	  binnen	  de	  aangegeven	  levertermijn	  
nakomen.	  Indien	  de	  bezorging	  vertraging	  ondervindt,	  of	  indien	  
een	  bestelling	  niet	  kan	  worden	  uitgevoerd,	  ontvangt	  de	  
consument	  hiervan	  uiterlijk	  binnen	  48	  uur	  nadat	  hij	  de	  
bestelling	  geplaatst	  heeft	  bericht.	  De	  consument	  heeft	  in	  dat	  
geval	  het	  recht	  om	  de	  overeenkomst	  zonder	  kosten	  te	  
ontbinden.	  	  

5. Na	  ontbinding	  conform	  het	  vorige	  lid	  zal	  Vegadutchie	  het	  
bedrag	  dat	  de	  consument	  betaald	  heeft	  onverwijld	  terugbetalen.	  
 

Artikel	  9	  –	  Betaling 
1. Betaling	  geschiedt	  louter	  via	  elektronische	  weg	  (Ideal)	  tenzij	  de	  
consument	  schriftelijk	  met	  Vegadutchie	  anders	  overeenkomt.	  
Na	  aanvaarding	  van	  het	  aanbod	  dient	  de	  consument	  het	  
verschuldigde	  bedrag	  onverwijld	  te	  betalen.	  	  

2. Indien	  de	  consument	  met	  Vegadutchie	  overeenkomt	  om	  op	  een	  
andere	  wijze	  te	  betalen	  dan	  heeft	  de	  consument	  de	  plicht	  om	  
onjuistheden	  in	  verstrekte	  of	  vermelde	  betaalgegevens	  
onverwijld	  aan	  Vegadutchie	  te	  melden.	  	  

3. Indien	  de	  consument	  niet	  (tijdig)	  aan	  zijn	  
betalingsverplichting(en)	  voldoet,	  mag	  Vegadutchie	  de	  levering	  
van	  de	  digitale	  inhoud	  opschorten	  totdat	  de	  consument	  aan	  de	  
betalingsverplichting	  heeft	  voldaan.	  	  	  
	  
	  
Artikel	  10	  –	  Technische	  beveiligingsmaatregelen	   
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1. De	  toegang	  tot	  digitale	  inhoud	  vereist	  een	  internetverbinding,	  
tot	  internet	  verbonden	  elektronische	  apparaten,	  software	  en/of	  
een	  toegang	  tot	  een	  e-‐mailadres	  om	  deze	  bestanden	  te	  lezen.	  
Deze	  apparaten	  en	  software	  moeten	  de	  leesbaarheid	  van	  de	  
door	  Vegadutchie	  voorziene	  digitale	  bestanden	  toelaten.	  	  

2. De	  op	  de	  website	  gekochte	  digitale	  inhoud	  kunnen	  zijn	  beveiligd	  
door	  technische	  beveiligingsmaatregelen	  :	  «Digital	  Rights	  
Management	  systeem	  »,	  «	  DRM	  »	  genaamd,	  of	  «	  watermarking	  ».	  	  

3. De	  consument	  verbindt	  zich	  ertoe	  om	  de	  techniek	  van	  het	  
gebruik	  van	  de	  digitale	  inhoud	  niet	  te	  omzeilen	  of	  te	  schaden.	  
Elke	  poging	  om	  deze	  technische	  beveiligingsmaatregelen	  te	  
omzeilen	  is	  strafbaar.	  Elk	  gebruik	  dat	  buiten	  de	  in	  huidige	  
voorwaarden	  bepaalde	  grenzen	  staat,	  zou	  als	  een	  inbreuk	  
beschouwd	  worden,	  die	  de	  consument	  aan,	  burgerlijke	  en/of	  
(straf)rechtelijke	  vervolgingen	  blootstelt.	  
 

Artikel	  11	  -	  Intellectueel	  eigendomsrecht 
1. Vegadutchie	  behoudt	  het	  exclusieve	  intellectuele	  
eigendomsrecht	  die	  zijn	  verbonden	  met	  de	  digitale	  inhoud	  die	  
zij	  uitgeeft.	  De	  consument	  verbindt	  zich	  ertoe	  de	  intellectuele	  
eigendomsrechten	  van	  Vegadutchie	  niet	  te	  schaden	  en	  de	  
nodige	  maatregelen	  te	  nemen	  om	  het	  eerbiedigen	  van	  de	  
rechten	  van	  Vegadutchie	  te	  garanderen.	  	  

2. Vegadutchie	  kent	  de	  consument	  een	  wereldwijd,	  niet-‐exclusief,	  
niet	  in	  de	  tijd	  beperkt	  licentierecht	  toe	  om	  de	  digitale	  inhoud	  die	  
Vegadutchie	  uitgeeft	  uitsluitend	  voor	  eigen	  gebruik	  te	  
gebruiken.	  	  

3. De	  consument	  mag	  onder	  geen	  enkele	  voorwaarden	  de	  inhoud	  
waarop	  het	  intellectuele	  eigendomsrecht	  berust,	  behoudens	  de	  
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beperkingen	  in	  de	  wet,	  geheel	  of	  gedeeltelijk	  kopiëren,	  
reproduceren	  of	  op	  enige	  manier	  te	  wijzigen.	  De	  consument	  
mag	  geen	  kopieën	  aanbieden	  aan	  derden,	  onder	  welke	  vorm	  dan	  
ook.	  	  

4. De	  consument	  mag	  tevens	  niet,	  ongeacht	  het	  doel	  (commercieel	  
of	  niet),	  de	  inhoud	  verkopen,	  te	  verhuren,	  uit	  te	  lenen,	  te	  
verdelen,	  op	  een	  netwerk	  of	  op	  een	  der	  welke	  andere	  manier	  
aan	  derden	  ter	  beschikking	  te	  stellen.	  
	  
Artikel	  12	  -	  Klachten 

1. Klachten	  over	  de	  overeenkomst	  of	  de	  digitale	  inhoud	  moeten	  	  
binnen	  bekwame	  tijd	  nadat	  de	  consument	  de	  gebreken	  heeft	  
geconstateerd,	  volledig	  en	  duidelijk	  omschreven	  worden	  
ingediend	  bij	  Vegadutchie	  aan	  het	  e-‐mailadres	  
contact@vegadutchie.nl.	  

2. Bij	  Vegadutchie	  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	  Vegadutchie	  binnen	  de	  
termijn	  van	  14	  dagen	  geantwoord	  met	  een	  bericht	  van	  
ontvangst	  en	  een	  indicatie	  wanneer	  de	  consument	  een	  meer	  
uitvoerig	  antwoord	  kan	  verwachten.	  	  
	  
Artikel	  13	  –	  Aanvullende	  of	  afwijkende	  bepalingen	  en	  
toepasselijk	  recht 

1. Aanvullende	  dan	  wel	  van	  deze	  algemene	  voorwaarden	  
afwijkende	  bepalingen	  mogen	  niet	  ten	  nadele	  van	  de	  consument	  
zijn	  en	  dienen	  schriftelijk	  te	  worden	  vastgelegd	  dan	  wel	  op	  
zodanige	  wijze	  dat	  deze	  door	  de	  consument	  op	  een	  
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toegankelijke	  manier	  kunnen	  worden	  opgeslagen	  op	  een	  
duurzame	  gegevensdrager.	  	  

2. Op	  deze	  overeenkomst	  is	  Nederlands	  recht	  van	  toepassing.	  	  
 

 


