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ARTIKEL 1 -  DEFINITIES  

In deze voorwaarden gelden de volgende definities. 

Ondernemer:  De natuurlijke of rechtspersoon die geregistreerd is bij de 

Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken, zich al dan 

niet georganiseerd heeft via de brancheorganisatie ANBOS, en 

actief is in de uiterlijke verzorgingsbranche en/of producten 

en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;  

ANBOS:  Algemene Nederlandse Brancheorganisatie  

Schoonheidsverzorging te Woerden;  

Consument:  de natuurlijke persoon die, anders dan in de uitoefening van 

zijn beroep of bedrijf, gebruik maakt van de diensten van een 

aangesloten ondernemer in de uiterlijke verzorgingsbranche, 

en eventueel een overeenkomst op afstand aangaat met de 

ondernemer;  

Overeenkomst:  De overeenkomst voor een behandeling, en/of levering van 

producten, op het gebied van de uiterlijke verzorging 

(mondeling en schriftelijk);  

Uiterlijke verzorgingsbranche:  Het kappersbedrijf, schoonheidsverzorgingsbedrijf of 

voetverzorgingsbedrijf;  

Schoonheidsverzorgingsbedrijf:  Het bedrijf dat behandelingen verricht die gericht zijn op de 

verzorging van de huid en het uiterlijk van mensen uit 

schoonheidsoogpunt;  

Geschillencommissie:  De Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging,  

Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag;  
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Branchecodes:  De codes van het schoonheidsverzorgingbedrijf, respectievelijk 

de ‘Code van de schoonheidsspecialist’, dan wel een door een 

brancheorganisatie uitgegeven richtsnoer op hygiëne, 

arbeidsomstandigheden en milieu. 

Wkkgz:      De Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg  

Beroepscompententieprofiel:   De beschrijving (geformaliseerd en  gestandaardiseerd) van het 

beroep en de  competenties van een vakvolwassen  

beroepsbeoefenaar. 

Bedenktijd:     De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van 

zijn herroepingsrecht. 

Dag: Kalenderdag 

Duurtransactie: Een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van 

producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of 

afnameverplichting in de tijd is gespreid; 

Duurzame gegevensdrager: Elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om 

informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een 

manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde 

reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. 

Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af 

te zien van de overeenkomst op afstand 

Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de 

ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand 

van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de 

overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of 

meer technieken voor communicatie op afstand 

Techniek voor communicatie op 

afstand: 

Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een 

overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer 

gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen. 

 
ARTIKEL 2 -  IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER  

Als ONDERNEMER wordt in deze voorwaarden gezien 

 

Handelsnaam Beauty Bar 

Adres Toon van Vlietstraat 27, 3069 ZP Rotterdam 

Telefoonnummer 010-404 84 16 

E-mail adres info@beauty-bar.nl 

Website https://www.beauty-bar.nl  

Webwinkel https://beauty-bar.nl/webshop/  

BTW-Identificatienummer NL001791427B85 

Aangesloten bij branchevereniging ANBOS (https://www.anbos.nl)  

 

 

  

https://www.beauty-bar.nl/
https://beauty-bar.nl/webshop/
https://www.anbos.nl/
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ARTIKEL 3 -  TOEPASSELIJKHEID   

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van 

alle overeenkomsten in de uiterlijke verzorgingsbranche tussen de ondernemer en de 

consument. Deze zijn te vinden op de website van brancheorganisatie ANBOS: 

https://www.anbos.nl/consument   

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke 
tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.  

3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene 
voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, 

zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene 
voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig 

mogelijk kosteloos worden toegezonden.  

4. 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 consument ter beschikking worden gesteld op 
zodanige wijze dat deze door de consument 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 consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen 

worden toegezonden.  

5. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of 
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het derde en vierde lid van overeenkomstige 

toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden 
steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.  

 

ARTIKEL 4 -  VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER  

1. De ondernemer staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden 

aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig vakmanschap en met 

gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen.  

2. De ondernemer licht de consument in over de aard en omvang van de behandeling, de in 

redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s verbonden aan de 

behandeling. De ondernemer vraagt de consument naar informatie die relevant is om de 

behandeling goed uit te kunnen voeren.  

3. De ondernemer wordt geacht te werken volgens haar/zijn beste kunnen, de geldende wet- 

en regelgeving, beroepscompetentieprofielen, branche specifieke normen en richtlijnen en 

de laatste stand der techniek. En verstrekt op basis  hiervan adviezen en/of voert de 

behandeling uit. Indien noodzakelijk wordt een consument geadviseerd om voor 

aanvullende behandelingen of beoordeling een andere discipline te consulteren.  

4. De ondernemer zal geen handeling verrichten die buiten zijn beroepscompetenties valt, 

zoals vastgelegd in het Beroepscompetentieprofiel.  

5. Voorafgaand aan of bij de aanvang van elke behandeling of reeks behandelingen dient de 

ondernemer de consument te informeren over de ter zake geldende prijs. Bij een reeks 

behandelingen zal de afgesproken prijs niet tussentijds worden verhoogd.  

6. De annuleringsvoorwaarden, voor zover van toepassing, worden kenbaar gemaakt aan de 

klant voordat de overeenkomst tot stand komt.  

7. Voor zover van toepassing op de beroepsgroep handelt de ondernemer overeenkomstig de 

op haar/hem van toepassing zijnde bepalingen volgens de Wkkgz.  
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ARTIKEL 5 -  VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT  

1. De consument dient de ondernemer voor het aangaan van de overeenkomst op de hoogte 

te stellen van eventuele specifieke wensen.  

2. De consument heeft de plicht alle door de ondernemer gevraagde en noodzakelijke 

informatie te verstrekken die deze voor een goede uitvoering van de overeenkomst nodig 

heeft.  

 

ARTIKEL 6 -  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 
en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het 

aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van 
afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of 

diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de onderneme r niet.  
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en 

verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het 
bijzonder:  

o de prijs inclusief belastingen;  

o de eventuele kosten van aflevering;  

o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor 
nodig zijn;  

o het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;  

o de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;  

o de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de 
ondernemer de prijs garandeert;  

o de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik 

van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag 
dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;  

o of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze 

voor de consument te raadplegen is;  

o de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het 
kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst 

herstellen;  
o de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden 

gesloten;  

o de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de 
consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en  

o de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.  

   
ARTIKEL 7 -  TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST  

1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding (door de consument) van het 

aanbod (van de ondernemer). Dit kan in het bedrijf plaatsvinden aan het einde van 

een behandeling voor de volgende behandeling; telefonisch; via e -mail of een 

online afsprakensysteem. De overeenkomst kan ook worden gesloten buiten de 

verkoopruimte, bijvoorbeeld bij de consument thuis als de ondernemer ambulant 

werkt.   
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2. Bij een op afstand, of buiten winkelruimte gesloten overeenkomst, is  artikel 

6:230o, 6:230p en 6:230r van het Burgerlijk Wetboek over bedenktijd  en 

ontbinding van de koop van toepassing. 
3. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment 

van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde 

voorwaarden.  

4. Indien de consument 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 consument de overeenkomst ontbinden.  

5. 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 webomgeving. Indien de consument elektronisch kan 

betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.  
6. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument 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.  

7. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, 
schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan 

worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:  

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

b de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument 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 in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer 
deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de 

overeenkomst;  
e de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur 

heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.  

8. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de 
eerste levering.  

  

ARTIKEL 8 - HERROEPINGSRECHT  
Bij levering van producten:  

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst  zonder 
opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na 

ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en 
aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.  

2. Tijdens de bedenktijd 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 en - indien redelijkerwijze 

mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door 
de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.  
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Bij levering van diensten:  

3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave 

van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het 
aangaan van de overeenkomst.  

4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de 

ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en 
duidelijke instructies.  

  
ARTIKEL 8 – KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING   

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van 

terugzending voor zijn rekening.  

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig 
mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.  

  
ARTIKEL 9 – UITSLUITING HERROEPINGSRECHT  

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 

2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit  duidelijk in 
het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.  

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:   

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de 
consument;  

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;  

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;  

d. die snel kunnen bederven of verouderen;  

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de 
ondernemer geen invloed heeft;  

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:  

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een 
bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;  

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat 

de bedenktijd is verstreken;  
c. betreffende weddenschappen en loterijen.  

  
ARTIKEL 10 – DE PRIJS  

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden 

producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van 
veranderingen in btw-tarieven.  

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen 

gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed 
op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit 

dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.   

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen 
toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.  

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen 
toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:   

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of  

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag 

waarop de prijsverhoging ingaat.  
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.  
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ARTIKEL 11 – CONFORMITEIT EN 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. Indien overeengekomen staat de 

ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.  

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de 
wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover 

de ondernemer kan doen gelden.  

  
ARTIKEL 12 – LEVERING EN UITVOERING  

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 consument aan het bedrijf kenbaar heeft ge maakt.  

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 6 van deze algemene voorwaarden is vermeld, 

zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen 
uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging 

ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, 
ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. 

De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en 
recht op eventuele schadevergoeding.  

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument 

betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.  

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich 

inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op 
duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij 
vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een 
eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.  

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het 
moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer 

bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.  

  
ARTIKEL 13 - DUURTRANSACTIES: DUUR, OPZEGGING EN VERLENGING  

Duur  

1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de 
overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij 

de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur 
verzetten.  

Opzegging  

2. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het 
geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde 

opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een 
opzegtermijn van ten hoogste één maand.  

3. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het 

geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde 
tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe 

overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.  
4. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:  
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o te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in 

een bepaalde periode;  

o tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;  

o altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft 
bedongen.  

Verlenging  

5. Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren 
van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden 

verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.  

6. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan en die 
strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend 

worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze 
verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn 

van ten hoogste één maand.  
7. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld aflev eren 

van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als 
de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en 

een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het 
geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en 

tijdschriften.  

8. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, 
nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet 

stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef - of kennismakingsperiode.  

 
ARTIKEL 14 -  BETALING  

1. Betalingen aan de ondernemer dienen contant met een in Nederland algemeen 

geaccepteerd betaalmiddel te geschieden. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het 

verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven bank- of girorekening op het 

tijdstip van de koop of levering, of betaling door middel van door banken erkende vormen 

van elektronisch betalen.  

2. Bij (een reeks) behandelingen kan de ondernemer de consument verplichten tot een 

vooruitbetaling van de totaalprijs. Dit geldt tevens bij behandelingen in kuurvorm. 
Ondernemer kan hiervan afwijken in overleg met de consument.  

3. In geval de consument wegens overmacht verhinderd is de gemaakte afspraak na te komen, 
kunnen geen kosten in rekening worden gebracht.  

4. Indien de consument ondanks herhaald verzoek niet uit zichzelf betaalt, komen de kosten 

die de ondernemer maakt om de geldvordering te innen voor rekening van de consument. 

De berekening van de hoogte van de kosten die de ondernemer in rekening kan brengen zal 

plaatsvinden overeenkomstig de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.  
  

ARTIKEL 15 -  AANSPRAKELIJKHEID  

1. De ondernemer is tegenover de consument aansprakelijk voor schade die het gevolg is van 

een tekortkoming die aan de ondernemer of een persoon in zijn dienst dan wel stagiaire is 
toe te rekenen.   

2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat 

de consument onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt. De ondernemer is niet 

aansprakelijk als het gewenste resultaat niet haalbaar blijkt te zijn.  
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3. De consument is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor door de ondernemer geleden 

schade die door een aan de consument toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.  

4. Bij de aanwezigheid van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is de aansprakelijkheid 

van de ondernemer beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval  uit hoofde van 

de gesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.   

  

ARTIKEL 16 -  KLACHTEN  

1. Het verdient sterke aanbeveling tekortkomingen per ommegaande na het ontdekken of 

kunnen ontdekken daarvan schriftelijk dan wel elektronisch bij de ondernemer in te 

dienen. Te lang wachten met klagen kan nadelige gevolgen hebben voor de bewijspositie 

van de consument.  

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven 
worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.  

3. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte regeling voor de opvang 

en behandeling van klachten en behandelt een klacht overeenkomstig deze 

klachtenprocedure. De ondernemer zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen 

binnen een redelijke termijn. Voor zover op de betreffende beroepsgroep de Wkkgz van 

toepassing is, maakt een klachtenfunctionaris deel uit van de klachtenprocedure.  

4. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend 
vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere 

verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen 
geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer 

uitvoerig antwoord kan verwachten.  

5. Als de klachtenprocedure niet tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing leidt, 

ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.  

6. De consument kan het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie. Dit geldt ook 

indien de in lid 3 van dit artikel genoemde klachtenfunctionaris niet tot een oplossing 

komt inzake een geschil tussen de ondernemer en de consument. In dit laatste geval zal 

de klachtenfunctionaris de consument wijzen op de mogelijkheid de klacht voor te leggen 

aan de Geschillencommissie.  
  

ARTIKEL 17 -  GESCHILLENREGELING  

1. Geschillen tussen consument en ondernemer over totstandkoming of de uitvoering van de 

overeenkomsten, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer aanhangig 

worden gemaakt bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).  

2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de 

consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend.  

3. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk twaalf maanden na de 

datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een 

andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden 

gemaakt.   

4. Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de 

ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil 

maken bij de Geschillencommissie, moet hij de consument vragen zich binnen vijf weken uit 

te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat 

hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de 

rechter aanhangig te maken.  
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5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor 

haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens 

dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. 
Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.  

6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van 

geschillen kennis te nemen.  

  

ARTIKEL 18 -  NAKOMINGSGARANTIE  

1. ANBOS staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen door haar leden, tenzij het 

lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan, ter toetsing 

aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na 

toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van 

gewijsde is gegaan.  

2. Tot maximaal een bedrag van € 7.500 per bindend advies, wordt dit bedrag door ANBOS aan 

de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan  € 7.500 per bindend advies, wordt de 

consument dit bedrag uitgekeerd en voor het meerdere wordt de consument aangeboden 

zijn vordering aan ANBOS over te dragen, waarna deze organisatie op eigen naam de 

betaling daarvan in recht zal vragen ter voldoening aan de consument.  

3. ANBOS verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat ten behoeve van het in 

behandeling nemen van het geschil door de consument is voldaan aan de daartoe bepaalde 

formele innamenvereisten (betaling klachtengeld, retournering ingevuld en ondertekend 

vragenformulier en eventuele depotstorting), van één van de volgende situaties sprake is:  

- aan het lid is surséance van betaling verleend.  

- het lid is failliet verklaard.  

- de bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd. Bepalend voor deze situatie is de datum 

waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, 

waarvan ANBOS aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk beëindigd zijn.  

  
ARTIKEL 19 -  AFWIJKINGEN  

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele 

van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat 

deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame 

gegevensdrager.  

 


