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In deze voorwaarden wordt verstaan onder Artikel 1 - Definities:  

1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de klant producten, digitale 
inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze 
zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een 
derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;  

2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;  

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

4. Dag: kalenderdag;  

5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;  

6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, 
diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;  

7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de klant 
of ondernemer 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;  

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

9. 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 
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;  

10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het 
sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en ondernemer gelijktijdig in dezelfde 
ruimte hoeven te zijn samengekomen.  

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer  

Naam ondernemer: M. van Koeverden  

Handelend onder de naam/namen: - Lekker Bezig Thuisbezorgd  

Vestigingsadres: Weldaad 9a – 5431 SM Cuijk  

Telefoonnummer: 06 – 1997 1783 

Bereikbaarheid: Van maandag t/m zondag vanaf 14.00 uur tot 20.00 uur 

E-mailadres: info@lekkerbezigthuisbezorgd.nl  

KvK-nummer: 17217368 

Btw-nummer: NL001898704B33 

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. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene 
voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal 
de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke 
wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van 
de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.  
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3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het 
vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze 
algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld 
op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen 
op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de 
overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene 
voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van 
de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.  

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of 
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige 
toepassing en kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op 
de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.  

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 
producten, digitale inhoud en/of 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 producten, diensten en/of digitale inhoud. 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 web 
omgeving. 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 bestelling of aanvraag te weigeren of aan de 
uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.  

5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan 
de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op 
een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, 
meesturen:  

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de klant met klachten terecht 
kan;  

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik 
kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het 
herroepingsrecht;  

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;  

d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor 
zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of 
uitvoering van de overeenkomst op afstand;  

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft 
van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;  

f. indien de klant een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.  

Artikel 6 – Uitsluiting herroepingsrecht  

Op alle dienst(en), producten en/of arrangementen van Lekker Bezig Thuisbezorgd is geen 
herroepingsrecht van toepassing.  

Hiervoor gelden voor de ondernemer de volgende voorwaarden:  

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant; en  

b. de klant heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de 
overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;  

 

 



 
 

Artikel 7 - Nakoming overeenkomst en extra garantie  

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de 
overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van 
deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de 
overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.  

Artikel 8 - Bezorging  

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst 
nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van 
aanvragen tot verlening van diensten.  

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan de ondernemer kenbaar heeft 
gemaakt.  

3. Bestellingen binnen een straal van tien kilometer van het vestingadres van Lekker Bezig 
Thuisbezorgd  worden gratis bezorgd.   

Artikel 9 - Betaling 

Alle dienst(en), producten en/of arrangementen van de Lekker Bezig Thuisbezorgd zijn 
eenvoudig online te betalen. De klant heeft hier bij keuze uit onderstaande betalingsopties. 

1. Betaling middels iDEAL. Deze vorm van betaling vindt digitaal via onze betalingspartner 
Mollie plaats. De klant betaald in een beveiligde omgeving van bovengenoemde derde partij.  

 


