Aanvullende voorwaarden - Anoniemthuistesten.nl
Artikel 1 - Anoniemthuistesten.nl
Anoniemthuistesten.nl is een webshop van KachiNg B.V.
Vestigingsadres:
Henry Dunantweg 40
2402 NR
Alphen aan den Rijn
Nederland
U kunt ons bereiken via info@anoniemthuistesten.nl, of via de live chat op anoniemthuistesten.nl.
Juridische informatie
KvK-nummer: 65783565
Btw-identificatienummer: NL856258003B01
Indien u een bestelling plaatst bij Anoniemthuistesten.nl B.V., dan krijgt Anoniemthuistesten.nl B.V. uit hoofde
van de levering van de bestelling een vordering op u.

Artikel 2 - Levering/herroepingsrecht/bezorging
Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Indien u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht
van onbeschadigde en ongebruikte producten, zoals omschreven in de algemene voorwaarden Thuiswinkel,
dan vindt u de daarvoor benodigde informatie via www.anoniemthuistesten.nl/retourneren.

Artikel 3 - Adres
U dient uw juiste adres, e-mailadres en mobiele telefoonnummer en eventuele wijzigingen hiervan tijdig aan
ons door te geven. Anoniemthuistesten.nl is gerechtigd informatie voortvloeiende uit de tussen u en
Anoniemthuistesten.nl bestaande overeenkomst per e-mail of (gesproken) SMS te versturen.

Artikel 4 - Garantie
Op alle producten die u bij ons koopt zit een wettelijke garantie. Anoniemthuistesten.nl garandeert de
deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde producten conform de aangeboden
specificaties. De op de factuur vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.
Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie:
• bij beschadiging door opzet of door nalatigheid;
• bij onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud;
• bij normale slijtage;
• bij beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.

Artikel 5 - Eigendomsvoorbehoud
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De eigendom van de geleverde producten gaat op u over nadat het verschuldigde bedrag is betaald. Het
risico van de producten gaat over op het moment van levering aan u.

Artikel 6 - Betaalopdrachten
Betaalopdrachten voor bankinstellingen zijn voor rekening en risico van degene die de opdracht (dan wel
machtiging) tot betaling geeft. Het saldo van uw rekening-(overzicht) wordt dan ook, indien van toepassing,
verhoogd met de bij de bancaire instellingen door de verwerking van uw opdracht(en) tot betaling aan
Anoniemthuistesten.nl ontstane kosten.

Artikel 7 - Buitengerechtelijke incassokosten
Mocht u na gemaand te zijn niet of niet volledig betalen, dan wordt het verschuldigde bedrag met
buitengerechtelijke incassokosten verhoogd overeenkomstig het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke
incassokosten.
Dit betekent een verhoging met buitengerechtelijke incassokosten van:
• 15% over een openstaande hoofdsom t/m € 2.500,–;
• 10% over een openstaande hoofdsom van € 2.500,01 t/m € 5.000,–;
• met een minimum van € 40,-.
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