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Artikel 1 - Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de klant diensten 

verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze diensten door de 

ondernemer worden verzorgd of door een derde partij op basis van een afspraak 

tussen die derde, de ondernemer en de klant; 

2. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die diensten op afstand aan 

klanten aanbiedt; 

3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de 

klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op 

afstand van 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; 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer 

MiskraamVerwerken.nl, is onderdeel van Diamond Life School 

Thea van Dijk 

Zomerland 43 

4761 TA Zevenbergen 

 

thea@miskraamverwerken.nl 

KvK: 69786925 

BTW: NL001372078B53 

 

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 klant. 

2. Miskraam Verwerken is gerechtigd de Algemene Voorwaarden ten alle tijden te 

wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn op de website van 

MiskraamVerwerken.nl te raadplegen 

 

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 

diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling 

van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik 

maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de 



aangeboden diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod 

binden de ondernemer niet. 

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant 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 klant van het aanbod en het voldoen aan de 

daarbij gestelde voorwaarden. 

2. Indien de klant 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 door de 

ondernemer is bevestigd, kan de klant 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 klant elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende 

veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 

4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de 

klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en 

factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst 

op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden 

heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een 

aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 

5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van de dienst of voorafgaande digitale 

inhoud aan de klant de volgende informatie beschikbaar stellen:  

1. het adres van de vestiging van de ondernemer;  

2. de informatie over garanties; 

3. de prijs van de dienst; de wijze van betaling; 

4. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst 

een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is; 

 

Artikel 6 - De prijs 

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de 

aangeboden diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van 

veranderingen in btw-tarieven. 

2. MiskraamVerwerken.nl geeft geen restitutie als een contract voor afloop wordt 

beëindigd. 

Artikel 7 - Betaling 

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende 

voorwaarden, dienen de door de klant verschuldigde bedragen vooraf te worden 

voldaan direct na het sluiten van de overeenkomst.  

2. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde 

betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. 

Artikel 8 - Klachtenregeling 

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure 

en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.  



2. 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 klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

Artikel 9 - Geschillen 

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de klant waarop deze algemene 

voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

 


