
Leveringsvoorwaarden 

LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN 

 

Identiteit ondernemer 

De Vrije Uitgevers BV, handelende onder de naam Vrije Boeken, in opdracht van de uitgevers 

van de aangeboden artikelen 

Kleine Koppel 44 

3812 PH  Amersfoort 

E-mail: info AT vrijeboeken PUNT com 

Kvk-nummer: 71681035 

BTW-identificatienummer: NL858808195.B01 

 

Toepasselijkheid 

De leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen Rose 

Stories en haar afnemers. 

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van de algemene leverings- 

en betalingsvoorwaarden aan de afnemer beschikbaar gesteld. 

Aanbod 

Het boek wordt voorverkocht tijdens een crowdfunding om zo geld op te halen voor o.a. de 

productie van het boek. Volgens planning zal het boek medio maart 2021 fysiek uitgebracht 

worden en zal de afnemer dan het afgenomen product op het opgegeven adres ontvangen.  

Betaling kan middels IDeal via de webshop van www.rebelsemeisjes.nl.  

 

Overeenkomst 

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het 

aanbod en het accepteren van de daarbij gestelde voorwaarden. 

 

Herroepingsrecht 

Bij de aankoop van een product, uitgezonderd e-books, heeft de afnemer het recht de 

overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. De termijn gaat 

in op de dag van ontvangst van het product bij de afnemer. Het product zal medio maart 2021 

http://www.rebelsemeisjes.nl/


geleverd worden bij de afnemer, gezien het gaat om een voorverkoop en het fysieke boek nog 

geproduceerd moet worden.  

De afnemer zal het product slechts in die mate uitpakken en/of gebruiken voor zover dat nodig is 

om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de afnemer van zijn 

herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product in de originele staat en verpakking aan de 

ondernemer retourneren. 

De kosten van terugzending komen voor rekening van de afnemer. 

Indien de afnemer een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, 

binnen 14 dagen na terugzending of herroeping, terugbetalen. 

Bij e-books is geen ontbinding van de overeenkomst mogelijk. 

 

Prijzen 

De genoemde prijzen van de producten zijn inclusief BTW. 

 

Klachten 

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en 

behandelt klachten volgens deze klachtenprocedure. 

Indien een klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost is deze vatbaar voor de 

geschillenregeling. 

 

Geschillen 

Elk geschil tussen afnemer en Rose Stories zal, in geval de rechtbank bevoegd is, worden 

beslecht door de Rechtbank te Amersfoort. 

 

 


