Algemene Voorwaarden By SIDDE
De ze Algemene Voorwaarden van de Ne derlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.org) zijn tot stand
ge k omen in overleg m et de C onsumentenbond in het k ader van de Coördinatiegroep Ze lfreguleringsoverleg (CZ) van
de Sociaal-Economische R aad en treden in we rk ing per 1 juni 2014.
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A rtikel 1 - Definities
In de ze voorwaarden wordt ve rstaan onder:
1. Aanvullende overe enkomst: e en overeenkomst waarbij de consument producte n, digitale inhoud e n/of diensten
ve rwe rft in ve rband met e en overe enkomst op afstand e n deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de
onde rnemer worden geleverd of door e en derde partij op basis van e en afspraak tussen di e derde en de ondernemer;
2. Be de nktijd: de te rmijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsre cht;
3. C onsument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die ve rband houden met zijn handels-, bedrijfs, am bachts- of beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd e n geleverd worden;
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de re gelmatige le vering van zaken, diensten en/of digitale
inhoud gedure nde e en bepaalde periode;
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begre pen e -mail - dat de consument of ondernemer in
staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op e en manier die toekomstige raadpleging of
ge bruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde
re productie van de opgeslagen informatie mogelijk m aakt;
8. He rroe pingsre cht: de m ogelijk heid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op
afstand;
9. O ndernemer: de natuurlijke of re chtspersoon die lid is van Thuiswinkel.org e n producten, (toegang tot) digitale
inhoud e n/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
10. O ve reenkomst op afstand: e en overe enkomst die tussen de ondernemer e n de consument wordt gesloten in het
k ader van e en georganiseerd systeem voor ve rkoop op afstand van producten, digitale inhoud e n/of diensten, waarbij
tot e n m et het sluiten van de overe enkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt v an één of meer te chnieken
voor com municatie op afstand;
11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor
he rroe ping; Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen
he rroe pingsrecht heeft;
12. Te chniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst,
zonder dat consument e n ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

A rtikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: By SIDDE B.V.
Handelend onder de naam/namen:
- By SIDDE B.V.
Vestigingsadres:
Coldenhovenseweg 43
6961 EB Eerbeek
Netherlands
Telefoonnummer: (0)850 67 00 04
Be re ik baarheid:
Van maandag t/m donderdag vanaf 08.30 uur tot 17.00 uur
Van vrijdag t/m vrijdag vanaf 08.30 uur tot 15.00 uur
E-m ailadre s: info@bysidde.com
KvK-nummer: 69727651
Btw-num m er: NL857986211B01

A rtikel 3 - Toepasselijkheid
1. De ze algemene voorwaarden zijn van toepassing op e lk aanbod van de ondernemer e n op e lke tot stand gekomen
ove re enkomst op afstand tussen ondernemer e n consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de
consument beschikbaar gesteld. Indien dit re delijk erwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst
op afstand wordt gesloten, aangeven op we lke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat
zij op ve rzoek van de consument zo spoedig m ogelijk kosteloos worde n toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijk ing van het vorige lid e n voordat de
ove re enkomst op afstand wordt gesloten, de te kst van deze algemene voorwaarden langs e lektronische we g aan de
consument te r beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier
k an worde n opgeslagen op e en duurzame gegevensdrager. Indien dit re delijkerwijs niet m ogelijk is, zal voordat de
ove re enkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische
we g k an worden kennisgenomen e n dat zij op verzoek van de consument langs elektronische we g of op andere wijze
k osteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor he t geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van
toe passing zijn, is het twe e de en derde lid van overe enkomstige toepassing e n kan de consument zich in geval van
te ge nstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

A rtikel 4 - Het aanbod
1. Indien e en aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in
he t aanbod vermeld.
2. He t aanbod bevat een volledige en nauwk eurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of
die nsten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument
m ogelijk te m aken. Als de ondernemer gebru ik m aakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe we e rgave
van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Ke nnelijke vergissingen of kennelijk e fouten in het
aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de re chten e n ve rplichtingen zijn, die
aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

A rtikel 5 - De overeenkomst
1. De ove reenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het m oment van aanvaarding
door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische we g heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs
e le k tronische we g de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet
door de ondernemer is bevestigd, k an de consument de overe enkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatoris che
m aatregelen te r beveiliging van de elektronische overdracht van data e n zorgt hij voor e en veilige we bomgeving.
Indien de consument e lektronisch k an betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht
ne m en.
4. De ondernemer kan zich binnen we tte lijke k aders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn
be talingsverplichtingen k an voldoen, alsmede van al die feiten e n factoren die van belang zijn voor e en ve rantwoord
aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer o p grond van dit onderzoek goede gronden heeft om
de ove reenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd e en bestelling of aanvraag te we igeren of aan de
uitvoe ring bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal uiterlijk bij le vering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende
inform atie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke m anier kan worden
opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. he t bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument m et klachten te recht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan m aken, dan
we l e e n duidelijke m elding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsre cht;
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
k osten 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 e en duur heeft van meer dan é én jaar
of van onbepaalde duur is;
f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, h et modelformulier voor herroeping.
6. In ge val van e en duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
7. De ove reenkomst tussen de we bwinkel e n klant is definitief wanneer hij de we bwinkel heeft gemachtigd het geld van
zijn re k ening af te schrijven, wanneer de k lant een betaling heeft voldaan. Nadat de bedenktermijn van 30 dagen is
ve rstre ken en de betaling is ontvangen door de we bwinkel, is de klant e igenaar geworden van het betreffende product.
8. De le vering van producten in het buitenland k an langer dure n dan een levering in Ne derland. De kosten die voor een
ve rze nding naar e en adres in het buitenland in rekening worden gebracht, zijn voor u zichtbaar wanneer u tot de
aankoop van het product overgaat.

A rtikel 6 – Herroepingsrecht
Bij producten:
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedure nde e en bedenktijd
van 30 dagen zonder opgave van re denen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de re den van
he rroe ping, maar deze niet tot opgave van zijn re den(en) ve rplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of e en vooraf door de consument
aangewe zen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of e en
door hem aangewe zen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier
voorafgaand aan het bestelproce s op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten
m e t e en ve rschillende levertijd we igeren.
b. als de levering van e en product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument,
of e e n door hem aangewe zen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij ove re enkomsten voor re gelmatige levering van producten gedurende e en bepaalde periode: de dag waarop de
consument, of een door hem aangewe zen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij die nsten e n digitale inhoud die niet op een m ateriële drager is geleverd:
3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op
e e n materiële drager is geleverd gedurende 30 dagen zonder opgave van re denen ontbinden. De ondernemer m ag de
consument vragen naar de re den van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn re den(en) verplichten.
4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het slu iten van de overe enkomst.
Ve rle ngde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op e en materiële drager is geleverd bij niet
inform eren over herroepingsrecht:
5. Indien de ondernemer de consument de we ttelijk ve rplichte informatie over het herroepingsre cht of het
m odelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de
oorspronkelijke, overe enkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf
m aanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, ve rstrijk t de bedenktijd 30 dagen na de dag waarop
de consument die informatie heeft ontvangen.
7. U he e ft 30 dagen bedenktijd na de aankoop van een bepaald product. Mocht u binnen deze termijn ontevreden zijn
ove r de aankoop, dan kunt u het product in Ne derland kosteloos aan ons re tourneren. Na controle bij te rugkomst van
he t artik el, en mits in onbeschadigde staat, ontvangt u e en cre ditfactuur e n wordt het door u betaalde bedrag op uw
re k e ningnummer te ruggestort, minus de k osten voor het re tournere n. Voor re tournering vanuit Be lgië, re kenen wij
Euro 100,00 re tourkosten voor e en bank e n Euro 150,00 voor e en h oekbank.
8. Vloe rkleden die aan die aan ons geretourneerd worden, dienen indien mogelijk, voorzien te zijn van de originele,
onbe schadigde verpakking samen met de k opie-factuur e n een zo volledig mogelijk ingevuld re tourformulier. Het
re tourformulier vindt u in de bijgeleverde informatiegids. Voor het re tourneren van de bank of vloerkleed neemt u
contact op met onze klantenservice info@bysidde.com of Tel. 085 067 00 04.
Voor he t re tour halen van een bank, neemt onze transporteur contact m et u op. Voor het retour sturen van e en
vloe rk leed, sture n we e en re touretiket van GLS naar u toe. Het vloerkleed k an re tour naar
By SIDDE WA REHOUSE
T.a.v. Retouren
Transportcentrum 19
7547 RT ENSCHEDE
NETHERLA NDS

A rtikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijde ns de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de ve rpakking. Hij zal het product
sle chts uitpakken of gebruiken in de m ate die nodig is om de aard, de kenmerken en de we rking van het product vast
te ste llen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hantere n en inspecteren zoals hij dat
in e e n wink el zou m ogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product d ie het gevolg is van e en manier
van om gaan met het product die ve rder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of
bij he t sluiten van de overeenkomst alle we tte lijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

A rtikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van
he t m odelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
2. Zo snel mogelijk , maar binnen 30 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument
he t product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer
he e ft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen
als hij he t product te rugzendt voordat de bedenktijd is ve rstreken.
3. De consument zendt het product te rug met alle geleverde toebehoren, indien re delijk erwijs m ogelijk in originele
staat e n verpakking, en conform de door de ondernemer ve rstrekte re delijke en duidelijk e instructies.
4. He t risico en de bewijslast voor de juiste e n tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse k osten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft
ge m eld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de
consument de kosten voor te rugzending niet te dragen.
6. Indien de consument herroept na e erst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de
le ve ring van gas, wa ter of elektriciteit die niet gereed voor verk oop zijn gemaakt in e en beperkt volume of bepaalde
hoe veelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag ve rschuldigd dat evenredig is
aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, ve rgeleken
m e t de volledige nakoming van de verbintenis.

7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de le vering van wate r, gas of elektriciteit, die
nie t ge reed voor verk oop zijn gemaakt in e en beperkt volume of hoeveelheid, of tot le vering van stadsverwarming,
indie n:
a. de ondernemer de consument de we ttelijk verplichte informatie over het herroepingsre cht, de k ostenvergoeding
bij he rroe ping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstre kt, of;
b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water,
e le k triciteit of stadsverwarm ing tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager
ge le verde digitale inhoud, indien:
a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd m et het beginnen van de nakoming van
de ove reenkomst voor het einde van de bedenktijd;
b. hij nie t heeft e rkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het ve rlenen van zijn toestemming; of
c. de ondernemer he eft nagelaten deze verk laring van de consument te bevestigen.
9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van
re chtswe ge ontbonden.

A rtikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1. Als de ondernemer de m elding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, s tuurt hij
na ontvangst van deze melding onverwijld e en ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer
in re k e ning gebracht voor het gere tourneerde product, onverwijld doch binnen 30 dagen volgend op de dag waarop de
consument hem de herroeping m eldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, m ag hij wachten met
te rugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij he t product heeft
te ruggezonden, naar gelang we lk tijdstip e erder valt.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de
consument instemt met een andere methode. De te rugbetaling is k osteloos voor d e consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van le vering dan de goedkoopste standaardlevering,
hoe ft de ondernemer de bijk omende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

A rtikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer k an de navolgende producten e n diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de
onde rnemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overe enkomst, heeft vermeld:

1. Producte n of diensten waarvan d e prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de
onde rnemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
2. O ve reenkomsten die gesloten zijn tijdens e en openbare ve iling. O nder e en openbare veiling wordt ve rstaan e en
ve rk oopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de
consument die persoonlijk aanwe zig is of de mogelijkheid k rijgt persoonlijk aanwe zig te zijn op de ve iling, onder le iding
van e e n veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud e n/of diensten af te
ne m en;
3. Die nstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen m et uitdrukkelijk e voorafgaande instemming van de consument; en

b. de consument heeft verk laard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst
volle dig heeft uitgevoerd;
4. Pakketre izen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
5. Die nstenovereenkomsten voor te rbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst e en bepaalde
datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goedere nvervoer,
autoverhuurdiensten e n catering;
6. O ve reenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst e en bepaalde datum of periode van
uitvoe ring daarvan is voorzien;
7. Volgens specificaties van de consument ve rvaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn e n die worde n
ve rvaardigd op basis van e en individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke
pe rsoon bestemd zijn;
8. Producte n die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
9. Ve rze gelde producten die om re denen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden
te ruggezonden e n waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij he t sluiten van de overe enkomst, m aar waarvan de
le ve ring slechts k an plaatsvinden na 30 dagen, e n waarvan de we rk elijk e waarde afhankelijk is van schommelingen
van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
12. Ve rzegelde audio-, video-opnamen e n computerprogrammatuur, waarvan de ve rzegeling na levering is ve rbroken;
13. Kranten, tijdschriften of magazines, m et uitzondering van abonnementen hierop;
14. De le vering van digitale inhoud anders dan op e en materiële drager, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen m et uitdrukkelijk e voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verk laard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht ve rliest.

A rtikel 11 - De prijs
1. Ge durende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worde n de prijzen van de aangeboden producten e n/of
die nsten niet ve rhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van ve randeringen in btw-tarieven.
2. In afwijk ing van het vorige lid k an de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan
schommelingen op de financiële mark t en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden.
De ze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij he t
aanbod vermeld.
3. Prijsve rhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het
ge volg zijn van we tte lijk e regelingen of bepalingen.
4. Prijsve rhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de
onde rnemer dit bedongen heeft en:
a. de ze het gevolg zijn van we ttelijke re gelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen m et ingang van de dag waarop de
prijsve rhoging ingaat.
5. De in he t aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

6. De prijs die bij het product op de we bsite wordt vermeld, kan niet wijzigen tijdens uw aankoop. U betaalt het
be drag dat zichtbaar is bij het product e n wat te vens aan u bevestigd wordt, indien u elektronisch akkoord gaat met de
aankoop. Daarin wordt de aankoopprijs opnieuw ve rm eld. Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% btw.
7. W anneer u e en product koopt tijdens een periode waarin geen actie geldt, k omt u achteraf ook niet in aanmerk ing
voor k orting.

A rtikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie
1. De ondernemer staat e r voor in dat de producten e n/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod
ve rm e lde specificaties, aan de re delijke eisen van deugdelijk heid e n/of bruikbaarheid en de op de datum van de
totstandkoming van de overeenkomst bestaande we tte lijk e bepalingen e n/of overheidsvoorschriften. Indien
ove re engekomen staat de ondernemer e r te vens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Ee n door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur ve rstrekte e xtra garantie beperkt nimmer de
we tte lijk e re chten e n vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer k an
doe n gelden indien de ondernemer is te kortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3. O nder e xtra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of
producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die ve rder gaan dan waartoe deze
we tte lijk ve rplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
4. By Sidde geeft naast de we ttelijke garantie (dat wil ze ggen dat een product aan datgene m oet voldoen wat de
consument e r in alle re delijkheid van m ag verwachten) 5 jaar garantie op het binnenwe rk van de bank. Daarnaast
ge lden de C BW-voorwaarden, mits dit productieklachten betreft. Ge bruiksklachten zijn uitgesloten van garantie. Eerste
jaar volle dig voor re kening van By Sidde, twe e de jaar 2/3 voor re kening van By Sidde, derde jaar 1/3 voor re kening
van By Sidde. Vierde jaar geheel voor re kening van de consument.
5. Aanvullend geeft By Sidde 5 jaar Protexx garantie. Vlekken die onder de garantie vallen: Dranken, zoals: koffie,
the e , chocolademelk, cola, vruchtensap, wijn, bie r en likeur. Voedingsmiddelen, zoals: tomatensaus, jus, pindakaas,
chocoladepasta, jam, k etchup, m ayonaise, curry. Alle af- e n uitscheiding van mens en zoogdier, zoals: transpiratie,
huidve t, bloed, urine, braaksel, ontlasting.
LET OP: vuil op het gestoffeerde meubel ontstaan door normaal gebruik, vallen niet onder de garantie.
6. De garantie op een By Sidde vloerkleed bedraagt 3 jaar. Wettelijke garantie wil ze ggen dat een product datgene is
of m oet doen wat de consument er in alle re delijkheid van mag verwachten. De garantie is aflopend. Bij normaal
ge bruik van uw vloe rkleed is e r sprake van waardevermindering gedurende de gebruiksperiode.

A rtikel 13 - Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst m ogelijk e zorgvuldigheid in acht nemen bij he t in ontvangst nemen en bij de
uitvoe ring van bestellingen van producten e n bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer k enbaar heeft gemaakt.
3. Me t inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is ve rmeld, zal de ondernemer
ge acce pteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoere n, tenzij e en andere
le ve ringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan we l
sle chts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling
ge plaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het re cht om de overeenkomst zonder k osten te ontbinden en
re cht op e ventuele schadevergoeding.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld
te rugbetalen.
5. He t risico van beschadiging e n/of ve rmissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging
aan de consument of een vooraf aangewe zen en aan de ondernemer bekend gemaakte ve rtegenwoordiger, tenzij
uitdruk kelijk anders is overeengekomen.
6. Past de bank niet door de deur of door de gang? Dan nemen we de bank mee re tour e n re kenen we 150 euro retour
k osten. Ee n bank k an niet te r plaatse gedemonteerd worden. Er zal contact worde n opgenomen door e en medewe rker
van By Sidde voor een nieuwe leverafspraak. We gaan overleggen hoe de bank we l bij jouw in de woonkamer k an

k om en te staan. Dit kan zijn door bv een lift in te hure n en/of een raam uit het k ozijn te halen. Deze bijkomende
k osten zijn voor jouw re k ening.

A rtikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
O pzegging:
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren
van producten (elektriciteit daaronder begre pen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe
ove re engekomen opzeggingsregels e n een opzegtermijn van te n hoogste é én maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan e n die stre kt tot het gere geld aflevere n
van producten (elektriciteit daaronder begre pen) of diensten, te allen tijde te gen het einde van de bepaalde duur
opze ggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels e n e en op zegtermijn van te n hoogste é én
m aand.
3. De consument kan de in de vorige le den genoemde overeenkomsten:
a. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
b. te nminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
c. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Ve rle nging:
4. Ee n ove reenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan e n die strekt tot het geregeld afleveren van pro ducten
(e le ktriciteit daaronder begre pen) of diensten, mag niet stilzwijge nd worde n verlengd of ve rnieuwd voor e en bepaalde
duur.
5. In afwijk ing van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die stre kt tot het
ge re geld afleveren van dag- nieuws- en we ekbladen en tijdschriften stilzwijge nd worden ve rlengd voor e en bepaalde
duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het e inde van de verlenging
k an opzeggen met e en opzegtermijn van te n h oogste één m aand.
6. Ee n ove reenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan e n die strekt tot het geregeld afleveren van producten of
die nsten, m ag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worde n verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen
m e t e en opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie m aanden in geval de
ove re enkomst strekt tot het geregeld, maar m inder dan eenmaal per m aand, afleveren van dag-, nieuws- e n
we e k bladen en tijdschriften.
7. Ee n ove reenkomst met beperkte duur tot het geregeld te r kennismaking aflevere n van dag-, nieuws- en weekbladen
e n tijdschriften (proef- of k ennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijge nd voortgezet en e indigt automatisch na
afloop van de proef- of k ennismakingsperiode.
Duur:
8. Als e e n overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na e en jaar de overe enkomst te
alle n tijde met een opzegtermijn van ten hoogste é én maand opzeggen, te nzij de re delijk heid e n billijkheid zich te gen
opze gging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

A rtikel 15 - Betaling
1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument
ve rschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken
van e e n bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van e en overe enkomst tot het
ve rle nen van e en dienst, vangt deze te rmijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenko mst
he e ft ontvangen.

2. Bij de ve rk oop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht
worde n tot vooruitbetaling van m eer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel
re cht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvore ns de bedongen
vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de
onde rnemer te melden.
4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is
ge we ze n op de te late betaling en de ondernemer de consument e en termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog
aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijve n van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over he t nog
ve rschuldigde bedrag de we ttelijke re nte verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte
buite ngerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over
ope nstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met
e e n minimum van € 40,=. De ondernemer k an ten voordele van de consument afwijk en van genoemde be dragen en
pe rce ntages.
A rtikel 16 - Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over e en voldoende bekend gemaakte klachtenproce dure e n behandelt de k lacht
ove re enkomstig deze k lachtenprocedure.
2. Klachte n over de uitvoering van de overe enkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken
he e ft geconstateerd, volledig e n duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende k lachten worden binnen e en termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van
ontvangst beantwoord. Als een klacht e en voorzienbaar langere verwe rk ingstijd vraagt, wordt door de ondernemer
binne n de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst e n een indicatie wanneer de consument
e e n meer uitvoerig antwoord k an verwachten.
4. Ee n k lacht over e en product, dienst of de service van de ondernemer k an e veneens worde n ingediend via e en
k lachtenformulier op de consumentenpagina van de we bsite van Thuiswink el.org www.thuiswink el.org. De klacht wordt
dan zowe l naar de betreffende ondernemer als naar Thuiswinkel.org gestuurd.
5. De consument dient de ondernemer in ie der geval 4 we k en de tijd te geven om de k lacht in onderling overleg op te
lossen. Na deze te rmijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenre geling.
A rtikel 17 - Geschillen
1. O p overeenkomsten tussen de ondern emer e n de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking
he bben, is uitsluitend Ne derlands re cht van toepassing.
2. Ge schillen tussen de consument e n de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten m et
be tre kking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, k unnen, met inachtneming van
he t hie rna bepaalde, zowe l door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Ge schillencommissie
Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te De n Haag (www.sgc.nl) .
3. Ee n ge schil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht
e e rst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
4. Le idt de klacht niet tot e en oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 m aanden na de datum waarop de consument
de k lacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in e en andere door de C ommissie te bepalen vorm bij de
Ge schillencommissie aanhangig worde n gemaakt.
5. W anneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Ge schi llencommissie, is de ondernemer aan deze keuze
ge bonden. Bij voorkeur meldt de consument dit eerst aan de ondernemer.
6. W anneer de ondernemer e en geschil wil voorleggen aan de Ge schillencommissie, zal de consument binnen vijf
we k e n na e en daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan ve rzoek, schriftelijk dienen uit te spre ken of hij zulks
ook we nst dan we l he t geschil wil late n behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de
k e uze van de consument niet binnen de te rmijn van vijf we k en, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te
le ggen aan de bevoegde re chter.
7. De Ge schillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het re glement van de
Ge schillencommissie (www.de geschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). De beslissingen van
de Ge schillencommissie geschieden bij we ge van bindend advies.

8. De Ge schillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer
surse ance van betaling is ve rleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft
be ë indigd, voordat e en geschil door de commissie op de zitting is behandeld e n e en einduitspraak is gewe zen.
9. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswin kel e en andere e rkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor
C onsumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie
be voegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van ve rkoop of dienstverlening op afstand de
Ge schillencommissie Thuiswinkel bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere e rkende bij SGC of Kifid
aangesloten geschillencommissie.
A rtikel 18 - Branchegarantie
1. Thuiswinkel.org staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Thuiswinkel
door haar leden, te nzij het lid besluit het bindend advies binnen twe e maanden na de verzending e rvan te r toetsing
aan de re chter voor te leggen. De ze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de re chter in
stand is gebleven e n het vonnis waaruit dit blijk t, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van
€10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Thuiswink el.org aan de consument uitgekeerd. Bij be dragen
grote r dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Thuiswink el.org een
inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.
2. Voor toepassing van deze garantie is ve reist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij
Thuiswinkel.org en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan Thuiswinkel.org. Indien de vordering op de
onde rnemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het
be drag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan Thuiswinkel.org, waarna deze organisatie op e igen naam en k osten
de be taling daarvan in re chte zal vragen ter voldoening aan de consument.

A rtikel 19 - A anvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan we l van deze algemene voorwaarden afwijk ende bepalingen mogen niet te n nadele van de consument
zijn e n dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan we l op zodanige wijze dat deze door de consument op een
toe gankelijke manier kunnen worden opgeslagen op e en duurzame gegevensdrager.

A rtikel 20 - Wijziging van de A lgemene Voorwaarden Thuiswinkel
1. Thuiswinkel.org zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg m et de C onsumentenbond.
2. W ijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd,
m e t dien ve rstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van e en aanbod de voor de consument
m e e st gunstige bepaling zal prevalere n.

Thuiswinkel.org
www.thuiswinkel.org
Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede
Postbus 7001, 6710 CB Ede

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping
Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)
- Aan: [ naam ondernemer]
[ geografisch adres ondernemer]
[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]
- Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*

- Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
- [Naam consumenten(en)]
- [Adres consument(en)]
- [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is

BETALINGSVOORWAARDEN:

1. iDEAL, PayPal, Creditcard en Bancontact
Wij maken op onze webshop By SIDDE gebruik van de metaalmethode via Mollie www.mollie.com
voor betalingen met iDEAL, PayPal, Creditcard en Bancontact
2. AfterPay bestaling
Afterpay betaling verwijzen we je naar www.afterpay.nl voor achteraf betaalmethode. Het is mogelijk
dat gegevens in de context worden gedeeld ter uitvoering van de overeenkomst.
De betalingsvoorwaarden van AfterPay zijn in te zien via deze link
3.SprayPay – Gespreid betalen
Mogelijkheid om gespreid te betalen in 12 termijnen met SprayPay
Met de betaalmogelijkheid SprayPay is bij ons mogelijk om gespreid te betalen in 12 termijnen. Wij
werken hiervoor samen met partner SprayPay. Door de betaling in 12 termijnen is de financiële
belasting maandelijks in te calculeren in de uitgaven. SprayPay is een betaalmethode die speciaal
voor online aankopen is ontwikkeld.
Het voordeel van gespreid betalen
Wil je je By SIDDE bestelling liever niet direct maar gespreid betalen over 12 termijnen?
Kies dan in op onze webshop tijdens de bestelprocedure voor de betaalmethode SprayPay, dit bied
het voordeel dat je het bedrag niet in een ker hoeft te voldoen maar in maandelijkse delen. De hoogte
van de termijnbedragen is afhankelijk van het totaalbedrag van de bestelling. Wel is het een vereiste
dat het gespreid betalen financieel verantwoord is. Na het maken van de keuze SprayPay volgt dan
ook een beoordeling of je in aanmerking komt voor deze financiering.
Snelle controle van gegevens
Het is van belang dat je na het plaatsen van de bestelling en keuze van gespreid betalen ook aan de
financiële verplichtingen kan blijven voldoen. De check die plaatsvindt betreft een “snel check” die
online wordt uitgevoerd en zo weet je al binnen enkele ogenblikken of je voor gespreid betalen in
aanmerking komt. Bij een akkoord na de check is de bestelling definitief afgerond en gaan we de
bestelling verder in productie nemen.
Betaling SprayPay mogelijk vanaf € 250,Het is mogelijk om vanaf een bestedingsbedrag van minimaal € 250,00 gebruik te maken van
betaalwijze SprayPay. Voor bedragen later dan dit bedrag bieden we een van onze andere
betaalmethoden aan om je bestelling definitief te maken.
Het is mogelijk om je maandelijkse bedrag zelf te berekenen op basis van het aankoopbedrag via de
calculator van SprayPay. Uiteraard zitten er aan het gespreid te betalen bedrag een maandelijks
percentage kosten verbonden. Bij de berekening via de calculator en via ons bestelsysteem bij maken
van de keuze gespreid betalen wordt aangegeven wat de maandelijkse afschrijving inclusief deze
kosten zal zijn.
De betaling zal geschieden in 12 termijnbedragen.
Bestelprocedure
Wij bieden gespreid betalen aan op onze website als extra service voor onze By SIDDE klanten. We
begrijpen dat het bedrag van bijvoorbeeld een van onze banken een behoorlijke uitgave kan zijn, en
met termijnbetalingen is dit niet in een keer een grote uitgave.
Nadat je via onze webshop een van onze banken of andere items in je winkelmandje hebt geplaatst
volg je de stappen met aanmaken account enz. tot je bij het scherm van de bezorgdatum en
betaalmethode komt. Hier selecteer je de bezorgdatum naar keuze en selecteer je betaalmethode
SprayPay. Vervolgens geef je akkoord aan de rechter zijde voor de algemene voorwaarden en druk
vervolgens op betalen. Nu zal de snel check van SprayPay gaan plaatsvinden, bij akkoord zal de
bestelling bij ons gaan binnen komen en kan je gaan genieten van onze By SIDDE bank of een van de
andere items van onze webshop.
SprayPay zorgt dan voor de verdere betaling naar ons en je betaald daarna in 12 maandelijkse
termijnen het aangegeven bedrag. Het eerste maandelijkse bedrag zal na 30 dagen via automatische
incasso worden afgeschreven. Na betaling van de 12 termijnen is het volledige bedrag betaald. Het is
mogelijk om gespreid te betalen tot een maximaal bedrag van € 2500, - (voor meer info verwijzen we je
naar de website SprayPay.nl)

