
Algemene voorwaarden Bloemstyliste Trees  

Artikel 1 DEFINITIE                                                                                                                                                   

In deze voorwaarden wordt onder bloemist verstaan,  Bloemstyliste Trees, gevestigd aan de 

Volkersweg 34, 1684NT te Zwaagdijk. 

 Artikel 2 TOEPASSELIJKHEID                                                                                                                                                    

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door de bloemist worden 

aangegaan met derden. Bekendmaking kan onder meer geschieden door het vooraf aan de 

wederpartij ter hand stellen van een exemplaar van deze voorwaarden of door een verwijzing naar 

de voorwaarden op de website www.bloemstylistetrees.nl                                                                                  

2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden de bekend gemaakte voorwaarden geacht door 

de betrokken partijen te zijn geaccepteerd.                                                                                                                      

3. Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen en vullen, voor 

zover deze niet in de plaats treden van de bepalingen van deze voorwaarden, deze voorwaarden aan.  

Artikel 3 OVEREENKOMSTEN                                                                                                                                

1. Overeenkomsten komen tot stand na mondelinge of schriftelijke acceptatie door de wederpartij 

van een uitgebrachte prijsopgave.                                                                                                                          

2. Bij prijsopgave bestaat geen verplichting voor de bloemist tot levering van een gedeelte tegen een 

overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.   

3. Prijzen zijn exclusief bezorgkosten                                                                         

4. Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling 

door of namens wederpartij aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de 

prijsopgave kon worden gerekend, kunnen door de bloemist aan de wederpartij extra in rekening 

worden gebracht. 

 Artikel 4 OVERMACHT                                                                                                                                                     

1. Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst, moet de bloemist 

de koper dit zo snel mogelijk per e-mail of telefonisch berichten, zonder tot betaling van 

schadevergoeding gehouden te zijn.                                                                                                                               

2. Onder overmacht wordt verstaan: iedere situatie waarin de bloemist zijn verplichtingen of een 

deel daarvan niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden gelegen buiten de schuld van de 

bloemist en welke omstandigheden evenmin op grond van de wet, een door de bloemist gegeven 

garantie of de verkeersopvattingen aan de bloemist kunnen worden toegerekend.                                                  

3. De bloemist kan in geval van overmacht -na overleg met de koper- de overeenkomst opzeggen dan 

wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmacht situatie ophoudt te bestaan.                            

Artikel 5 BETALING                                                                                                                                                                 

1. Verkoop geschiedt na ontvangst van de rekening. Betaling moet plaatsvinden binnen 14 dagen na 

de factuurdatum zonder aftrek van korting en zonder schuldvergelijking.                                                        

2. De bloemist is gerechtigd een vooruitbetaling van de koper te verlangen, in welk geval dit aan de 

koper zal worden meegedeeld.                                                                                                                                        

3. Indien de betalingstermijn wordt overschreden, wordt de koper geacht van rechtswege in verzuim 

te zijn en heeft de bloemist het recht de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf het ogenblik 

dat de koper in verzuim is, onverminderd de aan de bloemist verder toekomende rechten.                                   

4. De bloemist heeft de vrijheid te bepalen aan welke schulden betalingen van de koper worden 

toegerekend. In ieder geval zullen betalingen allereerst in mindering worden gebracht op rente en 

buitengerechtelijke incassokosten.                                                                                                                                      

5. Alle betalingen moeten zonder aftrek of schuldvergelijking, dit laatste behalve in geval van 



faillissement dan wel verlening van surseance van betaling, aan de koper geschieden ten kantore van 

de bloemist of door storting of overschrijving op een door hem aan te wijzen bankrekening.                                

6. In geval van niet, dan wel niet tijdige betaling, komen voor rekening van de koper alle kosten, 

zowel buitengerechtelijke als de gerechtelijke kosten, die de bloemist in verband met inning van zijn 

vordering maakt, waarin tevens begrepen extra administratiekosten.                                                                        

Artikel 6 KLACHTEN                                                                                                                                                              

1. De te leveren producten dienen te voldoen aan de normaal geldende kwaliteitsnormen voor de 

betreffende producten.                                                                                                                                                      

2. Klachten betreffende zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na constatering 

of in elk geval binnen 24 uur na ontvangst, per e-mail of telefoon aan de bloemist te worden gemeld.  

Artikel 7 TOEPASSELIJK RECHT / GESCHILLEN                                                                                                    

1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is 

het Nederlandse recht van toepassing.                                                                                                                           

2. Alle geschillen (ook die slechts door één der partijen als zodanig worden aangemerkt) met 

betrekking tot of voortvloeiend uit de tussen bloemist en een in het buitenland gevestigde koper 

gesloten overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, kunnen worden beslist 

door de Nederlandse Rechter die bevoegd is in het gebied waarin de bloemist is gevestigd. 

 Artikel 8 SLOTBEPALING                                                                                                                                                       

1. In die gevallen, waarin deze voorwaarden niet voorzien, is eveneens het Nederlands recht van 

toepassing.                                                                                                                                                                            

2. Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze voorwaarden in strijd zou blijken 

te zijn met enige dwingende bepalingen van nationale of internationale wetgeving, zal deze als niet 

overeengekomen worden beschouwd en zullen deze voorwaarden voor het overige partijen blijven 

binden. 


