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Toepasselijkheid 
Onderstaande voorwaarden zijn toepasselijk op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, tenzij 
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De Opdrachtgever kan alleen een bestelling plaatsen door aan te 
geven in de bestelprocedure dat de opdrachtgever akkoord gaat met de algemene voorwaarden van de 
opdrachtnemer. Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen of andere voorwaarden wordt door de 
opdrachtnemer niet aanvaard. 
 
 
Prijzen 
De prijzen op de site zijn inclusief BTW en exclusief de verzendkosten. Voor bedragen boven de € 200,- rekenen wij 
geen bezorgingkosten. Voor bedragen onder de € 200,- brengen wij bezorgingkosten in rekening welke wordt bepaald 
naar jaarlijkse indexatie. De opdrachtgever kan te allen tijde in de winkelmand zien welke kosten aan hem worden 
door berekend en hoeveel BTW er berekend word. Zaken zijn voor rekening en risico van de opdrachtnemer op het 
moment dat zij het magazijn of winkel verlaten tot dat de zaken zijn geleverd op het adres van aflevering die door de 
opdrachtgever is opgegeven. Indien binnen drie maanden na het tot stand komen van een overeenkomst de prijzen 
van grondstoffen, arbeidsloon of zaken zowel die van de opdrachtgever als die welke wij van derden betrekken, 
alsmede van belasting en rechten die door de overheid worden vastgesteld, wijzigen zijn wij gerechtigd de 
overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen. Dit artikel geldt ook voor koerscorrecties. De opdrachtgever is 
in dit geval bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Alle prijzen zijn inclusief belastingen, inclusief verpakkingen, 
behoudens ingeval een speciale verpakking wordt vereist. Verpakkingsmaterialen worden niet teruggenomen. Indien 
na het aanvaarden van een opdracht deze wordt gewijzigd, dan wel voor het uitvoeren van de opdracht onvoorziende 
werkzaamheden nodig zijn tengevolge van feiten en/of omstandigheden buiten ons toedoen ontstaan, zullen de kosten 
van deze extra werkzaamheden aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. 
 
Annulering 
Het aanbod zal tevens een zichttermijn van ten minste zeven werkdagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door 
of namens de koper, (tenzij anders overeengekomen is conform lid 3). 
Tijdens de zichttermijn heeft de koper een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige 
verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen 
goederen te retourneren. 
(Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn – op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen/ 
zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.) 
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 hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren- 
indien redelijkerwijze mogelijk- in de originele verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de 
ondernemer verstrekte instructies. 
De verzendkosten van retourneringen zijn voor rekening van de koper. 
Bij vooruitbetaling zal Keteldirect.nl het aankoopbedrag binnen 30 dagen aan de koper terugbetalen, inclusief de 
betaalde kosten van toezending.  
 
 
Overmacht 
In geval van overmacht is verkoper niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de koper ontstane schade, 
behoudens en voor zover verkoper als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat hij bij correcte 
nakoming niet zou hebben gehad. 
 
Levertijd 
Wij streven ernaar om het product binnen 30 dagen te leveren. Uiterlijk zal het product binnen 30 dagen ne bestelling 
worden geleverd, tenzij anders vermeld op de site. Is de gemelde levertijd niet mogelijk (bestellingen tijdelijk niet op 
voorraad) of is er om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden 
uitgevoerd, dan ontvangt u binnen een maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht u 
bestelling zonder kosten te annuleren. De opdrachtgever zal dan binnen 30 dagen het betaalde bedrag retour 
ontvangen. Alle door ons te leveren zaken gelden als geleverd zodra zij door de opdrachtgever in ontvangst zijn 
genomen. 
Indien de geleverde goederen niet conform de overeenkomst zijn, dient de consument de eventuele gebreken of 
verkeerd geleverde goederen binnen bekwame tijd na ontdekking te melden bij het bedrijf. Het is raadzaam dat de 
koper de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te laten inspecteren en daarbij gebleken gebreken binnen 
bekwame schriftelijk te laten melden.  
In de praktijk (de wet spreekt van “binnen bekwame tijd na ontdekking”) wordt aangenomen dat een melding binnen 2 
maanden na ontdekking nog tijdig is. Keteldirect.nl raadt aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te 
inspecteren en de daarbij gebleken gebreken op het vervoersdocument te vermelden en binnen bekwame tijd 
schriftelijk te melden. 
 
Reclames 
De ontvanger dient bij levering de ontvangen goederen te inspecteren en zichtbare ongeregeldheden meteen te 
melden. 
Reclames dienen onmiddellijk bij ontvangst der zaken te worden gemeld, indien niet wordt gereclameerd, worden de 
zaken geacht te zijn afgeleverd in goede staat. Alleen schriftelijke reclames worden geaccepteerd. Reclames op andere 
wijze gedaan zijn van generlei waarde. Voor verborgen gebreken geldt een termijn van 2 maanden na ontdekking en 



een uiterste termijn van 6 maanden na levering. 
 
Geschillen 
Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met 
ons op, liefst per e-mail via: info@sanitario.nl. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.  
Komen we er samen niet uit, dan kunt u – tegen betaling van 25 euro klachtgeld – uw klacht voorleggen aan de 
Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Voor nadere informatie over deze 
Geschillencommissie zie: www.sgc.nl. Deze onafhankelijke commissie doet een uitspraak over het geschil. De uitspraak 
van de commissie is bindend. Wordt u (gedeeltelijk) in het gelijk gesteld, dan wordt het klachtgeld (gedeeltelijk) aan u 
terugbetaald. 
Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter. 
 
Eigendomsvoorbehoud 
Het eigendom van het gereed product gaat eerst over op de opdrachtgever wanneer al het aan de opdrachtnemer ter 
zake van de levering van de producten verschuldigde met inbegrip van eventuele verschuldigde rente en kosten is 
voldaan, bij in gebreke blijven hebben wij het recht van terughouding. Wij beheren van onze kant deze goederen 
volgens goed koopmansgebruik, het risico der goederen blijft aldus bij de tegenpartij. 
Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 
Indien opdrachtnemer een bedrag van opdrachtgever te vorderen heeft hetwelk de competentie van de kantonrechter 
te boven gaat, zal de arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch bij uitsluiting bevoegd zijn. 
 
Betaling 
Indien een bestelling aan huis wordt afgeleverd geldt, dat betaling voor de afleverdatum moet hebben plaatsgevonden. 
Bepalend tijdstip is steeds het moment waarop het bedrag daadwerkelijk is ontvangen. 
Ook voor verhogingen als gemeld in artikel 3 geldt het bovenstaande. 
Bij een niet tijdige betaling kan de overeenkomst door ons ontbonden verklaard worden, zonder rechtelijke 
tussenkomst, waardoor al onze eigendomsrechten herleven.  
De betaling kan geschieden door middel van Ideal of overboeking via de (post)bank. 
 
Garantie 
Op alle door ons geleverde zaken wordt een half jaar volledige garantie gegeven bij normaal gebruik en onder anomale 
omstandigheden, zulks te onzer beoordeling. Bij ondeskundig gebruik of handelen zal geen enkele aanspraak op 
garantie kunnen worden gemaakt. Voor de garantie geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de 
koper toekent. 
 
Privacy is gewaarborgd 
Keteldirect.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor: 
1. de acceptatie van uw bestelling 
2. het tegengaan van overkreditering  
3. uitvoering van overeenkomsten met u als klant  
4. relatiebeheer 
5. managementinformatie, product- en dienstontwikkeling en het bepalen van de (algemene) strategie.  
 
Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare 
gedragingen gericht tegen Keteldirect.nl, haar klanten en medewerkers, alsmede voor deelname aan 
waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude.  
 
Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te 
informeren over interessante aanbiedingen en andere producten of diensten van Keteldirect.nl. Informatie zal u slechts 
per e-mail worden gestuurd indien u hiervoor toestemming heeft gegeven. Indien u geen informatie (meer) wenst te 
ontvangen kunt u dit kenbaar maken aan de betreffende vennootschap.  
 
Zonder toestemming van de opdrachtgever zullen de persoonsgegevens niet worden gebruikt voor commerciële 
doeleinde van Keteldirect.nl. 
 
Privacy op internet 
Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van 
herkomst. We bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de 
navigatie, bezochte pagina's en bestelde artikelen van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, 
functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren.  
 
Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer 
geplaatst. Zo kunnen we ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie 
ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer. De cookies worden gebruikt om de site en 
de dienst die wordt aangeboden te verbeteren. Statistische gegevens kunnen aan de webmasters van Keteldirect.nl 
worden doorgegeven.  
 
De domeinnaam van de site server die de cookies doorgeeft is www.sanitario.nl. Hetgeen wat in cookies wordt 
opgeslagen is mede afhankelijk van uw eigen browser-instellingen. De meeste browsers kunnen zodanig worden 
ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. 
Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ?Help? in de toolbar van 
de meeste browsers. Meestal kan de bezoeker van de website hierna toch onbeperkt gebruik maken van de website. 
Het is echter mogelijk dat als cookies worden geweigerd, bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal 
functioneren. 
 
 

http://www.sgc.nl/

