
ALGEMENE VOORWAARDEN Tanden-bleekset.nl/.be 
 
 
1. Toepasselijkheid 
 
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van –               

iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op een door           
Tanden-bleekset.nl/.be gevestigd te Voorburg, verder te noemen “leverancier”, te leveren product           
van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. 

 
1.2. In deze algemene voorwaarden wordt met "de klant" (de influencer) bedoeld: iedere            

(rechts)persoon die de door leverancier verkregen producten promoot.  
 
1.3 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en            

schriftelijk zijn overeengekomen. 
 
2. Totstandkoming en wijziging overeenkomst 
 
2.1 Alle aanbiedingen en offertes door leverancier, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij              

in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke            
(order)bevestiging van leverancier of door feitelijke uitvoering door leverancier komt een           
overeenkomst tot stand.  

 
2.2 Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals            

afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, rendementen en kleuren en daarnaast de          
eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren, strekken slechts ter indicatie. Geringe          
afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van leverancier.  

 
2.3 Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van leverancier ontheffen haar van            

de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend,         
ook na de totstandkoming van de overeenkomst. 

 
 

Ontbinding en beëindiging 
 
3.1 De klant (de influencer) wordt geacht in verzuim te zijn, indien de klant de verplichting uit                

overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de klant niet voldoet aan een schriftelijke               
aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen. 

 
 

Aansprakelijkheid 
 
4.1 Klant (Influencer) is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de leverancier (tanden-bleekset) lijdt.            

Indien afspraken niet worden nagekomen en na 3 rechterlijke waarschuwingen worden geweigerd            
na te komen, zal er een schadevergoeding van 250 euro per dag worden toegekend aan               
leverancier. Deze sanctie zal zeven dagen na de derde waarschuwing actief ingaan. 

 
 
Geschillen en toepasselijk recht 
 

5.1 Op een met klant gesloten overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse             
wetgeving en verdragen waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale           
koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) is           
uitgesloten. 

 
5.2 Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze             

overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde            
rechter in het arrondissement waarin de leverancier ten tijde van het sluiten van deze              
overeenkomst is gevestigd. 

 


