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Artikel 1 ‐ Definitiees
In deze vo
oorwaarden wordt
w
verstaan onder:
1. Bedeenktijd: de terrmijn waarbinnen de consu ment gebruikk kan maken van
v zijn herroeepingsrecht;
2. Conssument: de naatuurlijke perssoon die niet hhandelt voor doeleinden
d
diie verband hoouden met zijn
n
hand
dels‐, bedrijfs‐‐, ambachts‐ of
o beroepsactiiviteit;
3. Herro
oepingsrecht:: de mogelijkh
heid van de coonsument om binnen de be
edenktijd af tee zien van de
overeeenkomst op afstand;
4. Overreenkomst op afstand: een overeenkomsst die tussen YouFixit
Y
en de
e consument w
wordt geslote
en in het
kadeer van een geo
organiseerd syysteem voor vverkoop op afsstand van pro
oducten en/off diensten, wa
aarbij tot
en m
met het sluiten
n van de overe
eenkomst uitssluitend of me
ede gebruik ge
emaakt wordtt van één of meer
m
techn
nieken voor communicatie op afstand;
5. Dienst: diagnose, reparatie, revvisie en/of testten van elektronische modules.
6. Conssumentenorgaanisatie: onafh
hankelijke orgganisatie die opkomt
o
voor de
d belangen vvan consumen
nten. Een
klantt hoeft niet alttijd lid te zijn van een dergeelijke organisaatie om een beroep
b
te doenn op diens oo
ordeel.
Voorrbeelden: De Consumenten
C
nbond, consum
mentenrubrie
ek van een dag
gblad, consum
mentenprogramma op
de teelevisie (TROSS Radar, VARA's Kassa).
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Artikel 2 ‐ Identiteit van YouFixit
YouFixit
Hertog Karellaan 3
UIJK
5431GX CU
Telefoonnummer: +31 (0
0) 485‐801242, bereikbaar: maaandag t/m vrijd
dag van 9:00 uu
ur tot 18:00 uu r
E‐mailadrees: info@youfixxit.eu
KvK‐numm
mer: 16078893
Btw‐identiificatienummerr: NL07469621B
B01
Eindverantwoordelijk: Peeter Stuart, Cuijk

Artikel 3 ‐ Toepasseelijkheid
1.
2.
3.

4.

Dezee algemene vo
oorwaarden ziijn van toepasssing op elk aaanbod van YouFixit en op eelke tot stand gekomen
overeeenkomst op afstand tusse
en YouFixit en consument.
Voorrdat de overeeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst va
an deze algem
mene voorwaa
arden aan
de co
onsument besschikbaar gestteld.
Indieen de overeen
nkomst op afsttand elektronnisch wordt ge
esloten, kan in
n afwijking vann het vorige lid en
voordat de overeeenkomst op affstand wordt ggesloten, de tekst
t
van deze
e algemene vooorwaarden la
angs
ument ter besschikking worden gesteld op zodanige w
wijze dat deze door de
elekttronische wegg aan de consu
consument op een
n eenvoudige manier kan w
worden veilig gesteld
g
(down
nload).
a
voo rwaarden tevvens specifieke
e product‐ of dienstenvoorrwaarden
Voorr het geval datt naast deze algemene
van ttoepassing zijn
n, is het tweede en derde l id van overee
enkomstige toepassing en kkan de consum
ment zich
in geeval van tegen
nstrijdige voorrwaarden steeeds beroepen op de toepasselijke bepalinng die voor he
em het
meesst gunstig is.

Artikel 4 ‐ Het aanb
bod
1.
2.

3.

Indieen een aanbod
d een beperktte geldigheidssduur heeft off onder voorw
waarden geschhiedt, wordt dit
nadrrukkelijk in hett aanbod verm
meld.
e en nauwkeuurige omschrijving van de aa
angeboden prroducten, en//of
Het aaanbod bevat een volledige
dienssten. De beschrijving is vold
doende gedettailleerd om een
e goede beo
oordeling van het aanbod door
d
de
consument mogelijk te maken. Als YouFixit ggebruik maaktt van afbeeldin
ngen, zijn dezze een
we weergave van
v de aangebboden produccten en/of die
ensten. Kenneelijke vergissin
ngen of
waarrheidsgetrouw
kenn
nelijke fouten in het aanbod
d binden YouFFixit niet.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat vooor de consum
ment duidelijk
k is wat de recchten en verplichtingen
n het aanbod zijn verbonde
en.
zijn, die aan de aanvaarding van

Artikel 5 ‐ De overeeenkomst
1.
2.

3.

4.

De overeenkomst komt, onder voorbehoud vvan het bepaaalde in lid 4, to
ot stand op heet moment va
an
aanvvaarding door de consumen
nt van het aannbod en het vo
oldoen aan de
e daarbij gesteelde voorwaarden.
Indieen de consument het aanbo
od langs elekttronische wegg heeft aanvaa
ard, bevestigt YouFixit onve
erwijld
langss elektronische weg de ontvvangst van dee aanvaarding van het aanb
bod. Zolang dee ontvangst va
an deze
aanvvaarding niet door
d
YouFixit is bevestigd, kkan de consum
ment de overe
eenkomst onttbinden.
Indieen de overeen
nkomst elektro
onisch tot sta nd komt, treftt YouFixit passende technissche en
organisatorische maatregelen
m
ter
t beveiligingg van de elektronische overdracht van daata en zorgt hij voor
mgeving. Indie
en de consum ent elektronissch kan betale
en, zal YouFixiit daartoe passsende
een vveilige webom
veiliggheidsmaatregelen in acht nemen.
YouFFixit zal uiterlijjk bij levering van het prod uct of de dien
nst aan de con
nsument de voolgende informatie,
schriftelijk of op zo
odanige wijze
e dat deze dooor de consume
ent op een toegankelijke m
manier kan wo
orden
veiligg gesteld, meeesturen:
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aa.
b.
cc.
d
d.

het bezoeekadres van de
d vestiging vaan YouFixit waaar de consum
ment met klacchten terecht kan;
de voorw
waarden waaro
onder en de w
wijze waarop de
d consument van het herrroepingsrechtt gebruik
kan makeen, dan wel ee
en duidelijke m
melding inzakke het uitgeslo
oten zijn van hhet herroepingsrecht;
de inform
matie over garranties en besstaande servicce na aankoop
p;
de prijs met
m inbegrip van
v alle belasttingen van hett product of dienst; voor zoover van toepa
assing de
kosten vaan aflevering; en de wijze vvan betaling, aflevering
a
of uitvoering
u
van de overeenkomst op
afstand;

Artikel 6 ‐ Herroepingsrecht
Bij producten:
onsument kan
n een overeen
nkomst met b etrekking tot de aankoop van
v een produuct gedurende
e een
1. De co
bedeenktijd van minimaal 14 daggen zonder oppgave van red
denen ontbind
den. YouFixit m
mag de consument vragen
naar de reden van
n herroeping, maar deze nieet tot opgave van zijn reden
n(en) verplichhten.
n lid 1 genoem
mde bedenktijd gaat in op dde dag nadat de
d consumentt, of een voora
raf door de consument
2. De in
aanggewezen derde, die niet de vervoerder iss, het product heeft ontvangen, of:
aa. als de con
nsument in ee
enzelfde besteelling meerde
ere producten heeft besteldd: de dag waarop de
consumeent, of een doo
or hem aangeewezen derde, het laatste product
p
heeft ontvangen. YouFixit
mag, mitss hij de consument hier vooorafgaand aan
n het bestelprroces op duideelijke wijze ovver heeft
geïnform
meerd, een besstelling van m eerdere producten met een verschillendde levertijd weigeren.
b. als de levvering van een
n product besttaat uit versch
hillende zendiingen of ondeerdelen: de da
ag waarop
de consument, of een door hem aanngewezen derrde, de laatste
e zending of hhet laatste ond
derdeel
heeft onttvangen;
Bij dienstten:
3. De co
onsument kan
n een dienstenovereenkom
mst gedurende
e minimaal 30 dagen zondeer opgave van redenen
ontb
binden. YouFixxit mag de con
nsument vrageen naar de reden van herro
oeping, maar ddeze niet tot opgave
van zzijn reden(en)) verplichten.
4. De in
n lid 3 genoem
mde bedenktijd gaat in op dde dag die volggt op het sluitten van de oveereenkomst.
v
producte
en en dienstenn bij niet inform
meren over he
erroepingsreccht:
Verlengde bedenktijd voor
d wettelijk veerplichte inforrmatie over he
et herroepinggsrecht of het
5. Indieen YouFixit de consument de
modelformulier vo
oor herroepin
ng niet heeft vverstrekt, loop
pt de bedenktijd af twaalf m
maanden na het einde
van d
de oorspronkeelijke, overeenkomstig de vvorige leden van
v dit artikel vastgestelde bedenktijd.
6. Indieen YouFixit de in het voorga
aande lid bedooelde informaatie aan de consument heefft verstrekt binnen
twaaalf maanden na
n de ingangsd
datum van de oorspronkelijjke bedenktijd
d, verstrijkt dee bedenktijd 14
1 dagen
na dee dag waarop de consumen
nt die informaatie heeft ontvvangen.

Artikel 7 ‐ Verplichtingen van de consumeent tijdens de bedenkttijd
1.

2.
3.

Tijdeens de bedenkktijd zal de con
nsument zorggvuldig omgaaan met het pro
oduct en de veerpakking. Hijj zal het
product slechts uittpakken of ge
ebruiken in dee mate die nod
dig is om de aard, de kenmeerken en de werking
w
het product vaast te stellen. Het uitgangsppunt hierbij iss dat de consu
ument het prooduct slechts mag
m
van h
hanteren en inspeecteren zoals hij
h dat in een winkel zou mogen doen.
onsument is alleen
a
aanspra
akelijk voor w
waardevermind
dering van hett product die het gevolg is van een
De co
maniier van omgaaan met het product die verdder gaat dan toegestaan
t
in lid 1.
De co
onsument is niet
n aansprake
elijk voor waaardevermindering van het product
p
als YoouFixit hem niet voor of
bij heet sluiten van de overeenko
omst alle wetttelijk verplich
hte informatie over het herrroepingsrechtt heeft
versttrekt (zie bijlage Instructiess voor herroepping).
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Artikel 8 ‐ Uitoefen
ning van hett herroepinggsrecht doo
or de consument en koosten daarvan
Bij producten:
de consument gebruik maakkt van zijn herrroepingsrech
ht, meldt hij diit binnen de bbedenktermijn
n door
1. Als d
midd
del van het mo
odelformulierr voor herroepping of op and
dere ondubbelzinnige wijzee aan de YouFixit.
2. Zo sn
nel mogelijk, maar
m
binnen 14
1 dagen vanaaf de dag volggend op de in lid 1 bedoeldee melding, zen
ndt de
consument het product terug, of
o overhandiggt hij dit aan (e
een gemachtig
gde van) YouFFixit. Dit hoeftt niet als
ngeboden het product zelf aaf te halen. De
e consument heeft de teruggzendtermijn in elk
YouFFixit heeft aan
geval in acht geno
omen als hij he
et product terrugzendt voorrdat de beden
nktijd is verstre
reken.
onsument zen
ndt het product terug met aalle geleverde
e toebehoren,, indien redelijijkerwijs moge
elijk in
3. De co
originele staat en verpakking, en
e conform dee door YouFixit verstrekte redelijke en duuidelijke instru
ucties.
ening van het herroepingsreecht ligt bij de
e
4. Het rrisico en de beewijslast voorr de juiste en ttijdige uitoefe
consument.
onsument draaagt de rechtsstreekse kosteen van het terrugzenden van
n het product.. Als YouFixit niet heeft
5. De co
gemeeld dat de con
nsument deze
e kosten moett dragen of alss YouFixit aangeeft de kosteen zelf te draggen, hoeft
de co
onsument de kosten voor terugzending nniet te dragen
n.
Bij dienstten:
6. Indieen de consument herroept nadat de diennst of een dee
el daarvan is uitgevoerd, is dde consument YouFixit
een b
bedrag versch
huldigd dat evvenredig is aann dat gedeelte
e van de verbintenis dat dooor YouFixit is
nageekomen op heet moment van
n herroeping, vergeleken met
m de volledige nakoming van de verbin
ntenis.
7. De co
onsument draaagt geen kostten voor de u itvoering van diensten indien:
aa. YouFixit de
d consumentt de wettelijk verplichte infformatie over het herroepinngsrecht, de
kostenveergoeding bij herroeping
h
of het modelforrmulier voor herroeping
h
nieet heeft verstrrekt, of;
b. de consument de elekttronische moddule waarop de
d dienst of een deel daarvvan is uitgevoe
erd ‐ door
er beschikkingg stelt van You
uFixit.
hem niet gewijzigd ‐ te

Artikel 9 ‐ Verplichtingen van YouFixit
Y
bij herroepingg
1.
2.

3.
4.

Als YYouFixit de meelding van herrroeping door de consumen
nt op elektron
nische wijze m
mogelijk maaktt, stuurt
zij naa ontvangst vaan deze melding onverwijldd een ontvanggstbevestiging
g.
YouFFixit vergoedt alle betalinge
en van de conssument, inclusief eventuele
e leveringskossten door You
uFixit in
rekening gebrachtt voor het geretourneerde product, onve
erwijld doch binnen
b
14 daggen volgend op
p de dag
waarrop de consum
ment de herro
oeping aan YoouFixit meldt. Tenzij
T
YouFixit aanbiedt heet product zelff af te
halen
n, mag zij wacchten met terugbetalen tott zij het product heeft ontva
angen of tot dde consumentt
aanto
oont dat hij het product he
eeft teruggezoonden, naar ge
elang welk tijd
dstip eerder vvalt.
YouFFixit gebruikt voor
v
terugbettaling hetzelfdde betaalmidd
del dat de consument heeftt gebruikt, ten
nzij de
consument instem
mt met een an
ndere method e. De terugbe
etaling is koste
eloos voor de consument.
de consument heeft gekoze
en voor een duuurdere meth
hode van leverring dan de gooedkoopste
Als d
stand
daardleveringg, hoeft YouFixxit de bijkomeende kosten voor
v
de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 110 ‐ Uitsluitting herroep
pingsrecht
YouFixit kkan de navolggende productten en diensteen uitsluiten van
v het herroe
epingsrecht, m
maar alleen als YouFixit
dit duidelijk bij het aan
nbod, althans tijdig voor heet sluiten van de
d overeenko
omst, heeft veermeld:
1. Dienstenovereenkkomsten, na volledige of geedeeltelijke uittvoering van de
d dienst, ma ar alleen als:
aa. de uitvoeering is begonnen met uitdrrukkelijke voo
orafgaande insstemming vann de consument; en
b. de consument heeft ve
erklaard dat hhij zijn herroep
pingsrecht verrliest zodra YoouFixit de
evoerd;
overeenkkomst volledigg of gedeelteliijk heeft uitge
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2.

3.

Volgeens specificatties van de con
nsument vervvaardigde prod
ducten, die niet geprefabricceerd zijn en die
word
den vervaardiggd op basis va
an een individduele keuze off beslissing van de consumeent, of die duiidelijk
voor een specifiekke persoon be
estemd zijn;
Producten die na levering door hun aard onhherroepelijk vermengd zijn met andere pproducten;

Artikel 111 ‐ De prijss
1.
2.
3.

4.

Gedu
urende de in het
h aanbod ve
ermelde geldiggheidsduur worden
w
de prijzzen van de aaangeboden pro
oducten
en/o
of diensten nieet verhoogd, behoudens
b
prrijswijzigingen als gevolg van veranderinggen in btw‐tarrieven.
Prijsvverhogingen binnen
b
3 maanden na de tootstandkoming van de overeenkomst zijnn alleen toege
estaan
indieen zij het gevo
olg zijn van we
ettelijke regeliingen of bepaalingen.
Prijsvverhogingen vanaf
v
3 maand
den na de totsstandkoming van de overeenkomst zijn aalleen toegestaan
indieen YouFixit ditt bedongen he
eeft en:
aa. deze het gevolg zijn va
an wettelijke rregelingen of bepalingen; of
o
oegdheid heefft de overeenkomst op te zeggen met inggang van de dag
d
b. de consument de bevo
d prijsverhogging ingaat.
waarop de
De in
n het aanbod van
v producten of diensten genoemde prrijzen zijn inclusief Nederla ndse btw.

Artikel 112 ‐ Nakoming overeen
nkomst en eextra garantie
1.

2.

3.

YouFFixit staat er voor in dat de producten enn/of diensten voldoen
v
aan de
d overeenko mst, de in hett aanbod
verm
melde specificaaties, aan de redelijke
r
eisenn van deugdelijkheid en/of bruikbaarheidd en de op de
e datum
van d
de totstandko
oming van de overeenkoms
o
st bestaande wettelijke
w
bep
palingen en/off
overheidsvoorschriften.
door YouFixit,, diens toeleve
erancier, fabrrikant of importeur verstrek
kte extra garaantie beperkt nimmer
n
Een d
de w
wettelijke rechten en vorderringen die de consument op grond van de
d overeenkom
mst tegenove
er YouFixit
kan d
doen gelden indien YouFixit is tekortgescchoten in de nakoming
n
van
n zijn deel van de overeenko
omst.
Ondeer extra garan
ntie wordt verrstaan iedere vverbintenis vaan YouFixit, diiens toeleveraancier, importteur of
producent waarin deze aan de consument
c
beepaalde rechtten of vorderingen toekent die verder ga
aan dan
ht is in geval h ij is tekortgesschoten in de nakoming vann zijn deel van
n de
waarrtoe deze wetttelijk verplich
overeeenkomst.

Artikel 113 ‐ Leverin
ng en uitvoe
ering
1.
2.
3.

4.
5.

YouFFixit zal de gro
ootst mogelijke zorgvuldighheid in acht ne
emen bij het in
n ontvangst nnemen en bij de
d
uitvo
oering van besstellingen van producten enn bij de beoorrdeling van aa
anvragen tot vverlening van diensten.
Als p
plaats van leveering geldt hett adres dat dee consument aan
a YouFixit kenbaar heeft gemaakt.
Met inachtnemingg van hetgeen
n hierover in aartikel 4 van deze algemene
e voorwaardenn is vermeld, zal
k binnen 7 daggen uitvoeren
n, tenzij
YouFFixit geaccepteeerde bestellingen met bekkwame spoed doch uiterlijk
een aandere leverin
ngstermijn is overeengekom
o
men. Indien de
d bezorging vertraging
v
onddervindt, of indien een
besteelling niet dan
n wel slechts gedeeltelijk
g
kaan worden uittgevoerd, ontvvangt de conssument hierva
an uiterlijk
7 daggen nadat hij de bestelling geplaatst heeeft bericht. De
e consument heeft
h
in dat geeval het recht om de
overeeenkomst zon
nder kosten te
e ontbinden
Na ontbinding con
nform het vorige lid zal YouuFixit het bedrrag dat de con
nsument betaaald heeft onverwijld
teruggbetalen.
Het rrisico van bescchadiging en//of vermissingg van producte
en berust bij YouFixit
Y
tot heet moment va
an
bezo
orging aan de consument
c
off een vooraf aaangewezen en
e aan YouFixit bekend gem
maakte
verteegenwoordigeer, tenzij uitdrrukkelijk andeers is overeenggekomen.

Versie 1.0

5

8 juli 2015

Algemene Voorwaaarden YouFFixit
Artikel 114 ‐ Betaling
1.

2.

Voorr zover niet an
nders is bepaa
ald in de overeeenkomst of aanvullende
a
voorwaarden, dienen de do
oor de
consument versch
huldigde bedra
agen te wordeen voldaan vo
oorafgaand aa
an het ingaan van de beden
nktermijn,
edenktermijn vvoorafgaand aan het sluite
en van de overreenkomst. In
n geval
of bijj het ontbrekeen van een be
van eeen overeenkomst tot het verlenen
v
van een dienst, vaangt deze term
mijn aan op dee dag nadat de
d
consument de bevvestiging van de
d overeenkoomst heeft onttvangen.
n producten aan consumennten kan de co
onsument gee
en enkel rechtt doen gelden
Bij dee verkoop van
aanggaande de uitvvoering van de
e desbetreffe nde bestellingg of dienst(en), alvorens dee bedongen
vooruitbetaling heeeft plaatsgevvonden.

Artikel 115 ‐ Klachteenregeling
1.
2.

3.

Klach
hten over de uitvoering
u
van
n de overeenkkomst moeten
n binnen bekw
wame tijd naddat de consum
ment de
gebreken heeft geeconstateerd, volledig en duuidelijk omsch
hreven worde
en ingediend bbij YouFixit.
ouFixit ingedieende klachten
n worden binnnen een termijn van 7 dage
en gerekend vvanaf de datum
m van
Bij Yo
ontvangst beantw
woord. Als een klacht een vooorzienbaar laangere verwerkingstijd vraaagt, wordt door
e bericht va
an ontvangst een een indicattie
YouFFixit binnen dee termijn van 7 dagen geanntwoord met een
wann
neer de consu
ument een me
eer uitvoerig aantwoord kan
n verwachten.
Indieen de klacht niet binnen 1 maand
m
na het indienen van de klacht in onderling
o
ove rleg kan word
den
opgeelost stelt YouFixit de consu
ument in de geelegenheid de
e overeenkom
mst zonder verrdere voorwaarden te
ontb
binden.

Artikel 116 ‐ Geschillen
1.
2.

3.

4.

Op o
overeenkomsten tussen You
uFixit en de coonsument waarop deze algemene voorw
waarden betre
ekking
hebb
ben, is uitsluitend Nederlan
nds recht van ttoepassing.
Gescchillen tussen de consumen
nt en YouFixit over de totstaandkoming off uitvoering vaan overeenkomsten
met betrekking to
ot door YouFixxit te leveren oof geleverde producten
p
en diensten, kunnnen door de
n onafhankelijijke
consument wordeen voorgelegd aan elke dooor hem of haar zelf te kiezen
consumentenorgaanisatie.
n voorkomend
de gevallen inzzake geschillen met uitzond
dering van hett in het volgen
nde lid
YouFFixit zal zich in
bepaaalde, onvoorw
waardelijk bin
nden aan het ooordeel van de
d door de con
nsument in dee arm genome
en
onafhankelijke con
nsumentenorganisatie.
Indieen het oordeeel van de door de consumennt in de arm genomen
g
onaffhankelijke coonsumentenorrganisatie
naar de mening vaan YouFixit in strijd is met hhet Nederland
ds recht, staat het YouFixit vvrij om de recchter om
uitspraak te vragen. YouFixxit dient haar bbeslissing hierrover binnen 30 dagen naddat YouFixit do
oor de
een u
consument van ditt oordeel op de
d hoogte is ggesteld, aan de
e consument mede te deleen.

Artikel 117 ‐ Aansprakelijkheid
Elektrisch
he huishoudellijke apparaten werken op eeen netspann
ning van 220‐2
240 Volt. De eelektronische modules
kunnen o
ook na het spaanningsloos maken
m
van hett apparaat, spaanningen voeren tot 400 Voolt.
1. YouFFixit verplicht zich om voor elk apparaat eeen passende
e instructie te publiceren opp haar website,
zodanig dat de veiiligheid van de
e consument gewaarborgd is zolang deze zich houdt aaan de instrucctie.
oordelijkheid van de consu ment om voo
orafgaand aan het openen vvan het apparraat, de
2. Het is de verantwo
voorzorgsmaatreggelen in acht te
t nemen en nnauwgezet de
e instructies te
e volgen zoals die voor het apparaat
zijn b
beschreven op
p de website van
v YouFixit.
3. YouFFixit is niet aan
nsprakelijk voor schade diee het gevolg is van het niet of
o onvolledig of onjuist opvvolgen
van d
de instructies op haar webssite.
4. Conssumenten die via de websitte van YouFixi t losse elektro
onische of ele
ektromechanissche onderdelen
besteellen met het doel deze zelf te vervange n, worden geacht over de juiste kennis een het juiste
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5.

6.
7.

gereeedschap te beeschikken om deze taak veiilig en kundig uit te voeren.. Dit impliceerrt dat YouFixitt
uitdrrukkelijk alle verantwoorde
v
elijkheid voor dde veiligheid bij het inbouw
wen van de beetreffende onderdelen
afwijjst.
Het aafnemen van elektronische
e of elektromeechanische on
nderdelen bij YouFixit
Y
geeftt geen recht op
indivviduele technische onderste
euning door YYouFixit anderrs dan die geboden wordt vvia de website
e van
YouFFixit.
Conssumenten die ervoor kiezen
n om ‐ al of ni et met door YouFixit
Y
geleve
erde onderdeelen ‐ reparaties zelf uit
te vo
oeren, zijn zelff verantwoord
delijk voor de juistheid van de diagnose.
YouFFixit aanvaardt geen aansprrakelijkheid vooor schade die
e voortvloeit uit
u het ondeskkundig inbouw
wen van
doorr haar geleverde elektroniscche of elektroomechanische
e onderdelen.

Versie 1.0

7

8 juli 2015

Bijlagen
n

Herroep
pingsrecht
het recht om binnen
b
een termijn van 30 ddagen zonderr opgave van redenen
r
de ovvereenkomst te
U heeft h
herroepeen.
n verstrijkt 30 dagen na de ddag waarop u of een door u aangewezenn derde, die niet
n de
De herroeepingstermijn
vervoerder is, het goed
d fysiek in bezzit krijgt..
herroepingsrecht uit te oefe
enen, moet u YouFixit via een
e ondubbelzzinnige verkla ring (bv. schriiftelijk per
Om het h
post, fax of e‐mail) op de hoogte ste
ellen van uw bbeslissing de overeenkomst
o
t te herroepenn. U kunt hierrvoor
maken van hett bijgevoegde modelformul ier voor herro
oeping, maar bent hiertoe nniet verplicht..
gebruikm
dedeling betreffende uw u itoefening van het
Om de heerroepingstermijn na te levven volstaat heet om uw med
herroepin
ngsrecht te veerzenden voorrdat de herroeepingstermijn
n is verstreken
n.

Gevolgen van de herrroeping
Als u de o
overeenkomstt herroept, on
ntvangt u alle betalingen die u tot op datt moment heeeft gedaan, incclusief
leveringskosten (met uitzondering
u
van
v eventuelee extra kosten ten gevolge van
v uw keuze voor een and
dere wijze
oor ons gebod
den goedkooppste standaard
d levering) onvverwijld en in ieder geval niet later
van leverring dan de do
dan 30 daagen nadat wij op de hoogtte zijn gesteldd van uw beslissing de overe
eenkomst te hherroepen, va
an ons
terug. Wiij betalen u teerug met hetze
elfde betaalm
middel als waarmee u de oorspronkelijke transactie he
eeft
verricht, ttenzij u uitdru
ukkelijk anderrszins heeft in gestemd; in ie
eder geval zullen u voor zullke terugbetaling geen
kosten in rekening worrden gebrachtt.
m terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u hheeft aangeto
oond dat u
Wij mogeen wachten met
de goedeeren heeft teru
uggezonden, al naar gelangg welk tijdstip eerst valt.
U dient d
de goederen onverwijld,
o
doch in ieder geeval niet later dan 30 dagen na de dag waaarop u het be
esluit de
oepen aan ons heeft medeggedeeld, aan ons of aan … [naam en, inddien van toepa
assing,
overeenkkomst te herro
het adress van de perso
oon die door u gemachtigd is om de goed
deren in ontvangst te nemeen] terug te zenden of
te overhaandigen. U bent op tijd als u de goederenn terugstuurt voordat de te
ermijn van 30 dagen is verstreken.
d goederen die
d het gevolgg is van het ge
ebruik van
U bent alleen aansprakkelijk voor de waardevermiindering van de
odig is om de aard, de kenm
merken en he
et werking vann de goederen
n vast te
de goedeeren, dat verder gaat dan no
stellen.
m de verrichting van dienstten te laten be
eginnen tijden
ns de herroeppingstermijn, betaalt
b
u
Als u heeft verzocht om
moment dat u ons ervan in kennis heeft gesteld dat u de
een bedrag dat evenreedig is aan hettgeen op het m
pt reeds gelevverd is, vergeleeken met de volledige
v
uitvo
oering van dee overeenkom
mst.
overeenkkomst herroep
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