Ondernemingsgegevens
El Pavo Real
Windmolenstraat 1, 1760 Roosdaal, België
info@dekleinezeppos.be
tel:+32(0)477/688.995
onderneminsnummer: 0723.927.727
btwnummer: BE0723.927.727
Artikel 1: Algemene bepalingen
De e-commerce website van De Kleine Zeppos, met maatschappelijke zetel te 1760 Roosdaal,
Windmolenstraat 1, BTW BE0723.927.727, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit
haar webwinkel online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die
geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van
een bestelling via de webwinkel De Kleine Zeppos moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk
aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting
van alle andere voorwaarden.
Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW.
Verzendkosten in Belgie bedragen €4,99.
Verzendkosten voor Nederland bedragen €9,99
Aankopen vanaf 50€ worden gratis verzonden naar België en Nederland.
Voor de verzendkosten naar andere landen, gelieve contact op te nemen met de klantendienst.
Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie
onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. De Kleine Zeppos is in geen geval
aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn
of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst
via info@dekleinezeppos.be of +32 (0)477/688.995.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of
ingetrokken. De Kleine Zeppos kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn
van een product.

Artikel 4: Online aankopen
De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
• via kredietkaart (VISA, Masterdard)
• via bancontact
• via iDeal
Artikel 5: Levering
Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland.
De levering gebeurt binnen 1 à 3 werkdagen na de bestelling en betaling.
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere
tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan De Kleine
Zeppos via info@dekleinezeppos.be.
Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve
eigendom van De Kleine Zeppos.
Artikel 7: Herroepingsrecht
De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen
de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant
aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant De Kleine Zeppos via een ondubbelzinnige
verklaring (schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst
te herroepen.
Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening
van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de
dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan De Kleine Zeppos heeft
meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan DE KLEINE ZEPPOS, Windmolenstraat 1, 1760
Roosdaal. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14
kalenderdagen is verstreken.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.
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Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt De
Keine Zeppos zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen
voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen
door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de
goederen vast te stellen.
Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren,
gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal De Kleine Zeppos alle tot op dat moment van de
Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen
binnen maximum 14 kalenderdagen nadat De Kleine Zeppos op de hoogte is gesteld van de
beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. De Kleine Zeppos wacht met de
terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat
hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.
De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor gepersonaliseerde artikelen.
Artikel 8: Garantie
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij
verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie
geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze
rechten onverminderd.
Artikel 9: Klantendienst
Onze klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)477/688.995, via e-mail op
info@dekleinezeppos.be of per post op het volgende adres: Windmolenstraat 1, 1760 Roosdaal.
Eventuele vragen en klachten kunnen hieraan gericht worden.
Artikel 10: Privacy
De verantwoordelijke voor de verwerking, De Kleine Zeppos, respecteert de Belgische wet van 8
december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de
persoonlijke gegevens.
De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende
doeleinden: het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of
marketingdoeleinden.
U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens.
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren
of verkopen aan derden.
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het
gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, De Kleine Zepos heeft dus
geen toegang tot uw paswoord.
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Artikel 11: Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst
worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw
computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies
kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine
identificeren.
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Artikel 12: Copyright
Alle inhoud op www.dekleinezeppos.be met inbegip van de merken, logo’s, foto’s, teksten, etc. zijn
beschermd en behoren toe aan De Kleine Zeppos of rechthoudende derden.
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