
Artikel 1 Definities 

Consument: de natuurlijke persoon die een overeenkomst op afstand aangaat met I Colori 

Overeenkomst op afstand: overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem 
voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt 
van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de koop. 

Artikel 2 I Colori 
 
I Colori 
Adres Regentessestraat 49 Groningen 
Telefoon :0503124631 
Email :email@icolori.eu 
KvK-nummer :6225296 
BTW-identificatienummer :NL854729525B01 
 

Artikel 3 Toepasselijkheid 

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van  I Colori. En op elke tot stand gekomen   
overeenkomst op afstand tussen  I Colori en de consument; 

3.2 De algemene voorwaarden zijn duidelijk vermeld op de webside en kunnen worden gedownload als pdf bestand.  

3.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige 
bepalingen onverkort van kracht blijven.  

Artikel 4 Aanbiedingen 

4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in 
het aanbod vermeld.  

4.2 Het aanbod bevat een volledige en zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten. De 
beschrijving is voldoende gedetailleeerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te 
maken. De afbeeldingen zijn een zo waarheidsgetrouwe weergave van de producten. Kennelijke vergissingen of fouten 
in het aanbod binden I Colori niet.  

Artikel 5 Overeenkomst   

5.1 De  overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod van I Colori 
en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 

5.2 I Colori draagt zorg voor een passende  technische maatregelen ter beveiliging van de electronische  overdracht 
van data en zorgt voor een veilige webomgeving.   

Artikel 6 Herroepingsrecht 

6.1  Bij aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te 
ontbinden gedurende veertien werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de 
consument. 

6.2 Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product 
slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te 
behouden. Indien de consument van  zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het geleverde produkt met alle 
toebehoren aan I Colori retourneren conform de door I Colori verstrekte instructies. 

6.3 Indien de consument gebruik maakt van zijn heroepingsrecht komen ten hoogste de kosten van terugzending voor 
rekening van de consument. 

6.4 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal I Colori dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 
dagen na terugzending , terugbetalen. 
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Artikel 7 Prijzen en betalingen 

7.1  Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet 
verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in de BTW-tarieven. 

7.2 Betaling dient te geschieden per vooruitbetaling dan wel via de online-betalingsmogelijkheden, tenzij schriftelijk 
anders is overeengekomen doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na factuur of opdrachtdatum.  

7.3 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk 
bankrekening van  I Colori of een van haar contractuele parters. 

7.4 Indien de consument met enige betaling in gebreke is, is I Colori  gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende 
overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.  

7.5 Achteraf betalen met Billink 

De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die Icolori in het kader van de bedrijfsvoering verwerkt, worden (mede) 
door haar dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd (overgedragen) worden gebruikt voor of bij: a) 
risicoanalyses  
b) de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden  

Betaling dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan Billink B.V. (hierna: “Billink”). Alle rechten 
uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Billink, die de inning van de vordering zal 
verzorgen. Uw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer 
worden gebruikt voor de incasso van vorderingen en toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van 
aangesloten organisaties. Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te 
weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder 
ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een contractuele rente van 
0,75% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. 
Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te 
brengen. In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in 
rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening 
te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Billink is tevens gerechtigd de vordering 
aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens 
over op de derde aan wie de vordering is overgedragen. 

Artikel 8 Levering 

8.1 De door  I Colori opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft  
geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren als wel de overeenkomst te 
ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de consument redelijkerwijs niet kan 
worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. De consument is in dat geval gerechtigd de bestelling te 
annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.  

8.2 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de 
consument bij I Colori, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen 

8.3 Ingeval van geconstateerde vermissing of beschadiging zoals beschreven in artikel 8.2  zal I Colori een vervangend 
product toezenden. I Colori zal in dat geval een product toezenden dat geheel of grote overeenkomst heeft met het 
originele produkt ( iedere hangmat is uniek qua kleurstelling en weefpatroon). 

8.4 Als plaats van levering  geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. 

Artikel 9 Diversen 

9.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met  I Colori in strijd 
mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze 
worden vervangen door een door I Colori vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter. 

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van 
toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  



10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in 
Nederland. 

 

 


