Algemene Gebruiksvoorwaarden
BlendUT

Algemeen
BlendUT is een conceptstore waar ruimte is voor ondernemers om hun producten te verkopen aan hun klanten.
BlendUT biedt deze producten aan via een fysiek schap.
BlendUT handelt enkel als bemiddelende partij tussen de aanbieder en hun klanten.

Artikel 1
A.

Definities

BlendUT: de vennootschap onder firma, statutair gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel onder nummer 61665118

B.

Klant: een natuurlijk- of rechtspersoon die een door aanbieder aangeboden zaak via BlendUT
aankoopt.

C.

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon, die handelt in de uitoefening van zijn bedrijf en die
producten via BlendUT aanbiedt.

D.

Product: een door de aanbieder aangeboden zaak die via BlendUT wordt verkocht aan een klant.

E.

Verhuurovereenkomst: de overeenkomst tussen BlendUT en de aanbieder dat recht geeft om
producten via BlendUT aan te bieden.

F.

Schap: middels een verhuurovereenkomst fysiek ter beschikking gestelde ruimte waarin producten
mogen worden aangeboden.

G.

Bedenktijd: een termijn waarbinnen de klant de mogelijkheid heeft om de ontbinding van de koop via
het herroepingsrecht te realiseren.

H.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om na ontvangst van door hem aangekochte
product(en), deze producten te retourneren aan BlendUT en het aankoopbedrag terug te krijgen.

Artikel 2
2.1

Verhuurovereenkomst

De aanbieder dient een verhuurovereenkomst af te sluiten bij BlendUT om producten aan te kunnen

bieden.
2.2

De aanbieder dient alle informatie beschikbaar te stellen waar BlendUT om verzoekt.

2.3

De aanbieder dient eventuele wijzigingen in zijn gegevens direct aan BlendUT te melden.

Indien BlendUT aansprakelijk wordt gesteld voor schade die mogelijk is ontstaan doordat de aanbieder
verkeerde gegevens aan BlendUT heeft verstrekt is de aanbieder gehouden BlendUT te compenseren voor de
geleden schade
2.4

BlendUT is gerechtigd om zonder opgaaf van redenen een verhuurovereenkomst met de aanbieder te

weigeren.
2.5

BlendUT is te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van redenen de verhuurovereenkomst met de

aanbieder te beëindigen (met in achtneming van de overeengekomen opzegtermijn als genoemd in artikel 2.8)
2.6

De tussen BlendUT en de aanbieder gesloten verhuurovereenkomst kan niet overgaan op een andere

natuurlijke- of rechtspersoon, tenzij BlendUT hier uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven.
2.7

De verhuurovereenkomst eindigt:

a.

Na verloop van de in de verhuurovereenkomst vastgestelde termijn, tenzij zowel de aanbieder als

BlendUT de huurovereenkomst wensen voort te zetten.

b.

Met wederzijds goedvinden van zowel de aanbieder als BlendUT.

c.

Door eenzijdige opzegging van de overeenkomst door de aanbieder.

2.8

Eenzijdige opzegging dienst schriftelijk te geschieden. Hierbij geldt een opzegtermijn van één

kalendermaand, tenzij de aanbieder en BlendUT anders zijn overeengekomen. Eventueel teveel verschafte
termijn kortingen en aanbetalingen zullen worden verrekend.
2.9

Op de dag dat de verhuurovereenkomst eindigt, dient de aanbieder de bij BlendUT opgeslagen

producten binnen veertien dagen af te halen. Indien de aanbieder niet binnen de gestelde termijn de producten
afhaalt, zal BlendUT de producten aan de aanbieder toesturen en de verzendkosten in rekening brengen bij de
aanbieder.
2.10

Indien bij het einde van de verhuurovereenkomst verschillen zijn tussen het aantal feitelijke producten

dat BlendUT onder zicht heeft van de aanbieder en het aantal dat door de aanbieder geplaatst is voor verkoop,
zullen deze verschillen worden toegeschreven aan vermissing en niet worden vergoed.

Artikel 3

Aanbieden van Producten

3.1

De aanbieder biedt zijn producten geheel op eigen risico aan via BlendUT.

3.2

De aanbieder kan enkel tijdens de openingstijden van BlendUT producten plaatsen in de aan de

aanbieder beschikbaar gestelde schappen.
3.3

Indien de aanbieder zijn producten wenst af te halen, dient de aanbieder zich te kunnen legitimeren.

3.4

Alle door de aanbieder aangeboden producten dienen voorzien te zijn van de juiste etiketteringen en

overige productvermeldingen. Indien een product een uiterste houdbaarheidsdatum heeft, dient de aanbieder
eveneens zorg te dragen dat dit wordt vermeld op het product.
3.5

De aanbieder blijft eigenaar van het product totdat het aan een klant is overgedragen.

3.6

De aanbieder dient enkel producten aan te bieden waarvan men mag verwachten dat ze deugdelijk

zijn.
3.7

BlendUT is gerechtigd, om welke reden dan ook, een product (tijdelijk) niet meer aan te bieden.

3.8

De aanbieder dient nimmer producten aan te bieden die op grond van de wet, verkeersopvatting of

goede zeden niet in het verkeer gebracht dienen te worden.

Artikel 4
4.1

Kosten & betaling

De aanbieder bepaalt de verkoopprijs van een product. De aangegeven prijzen op producten dienen

inclusief het toepasselijke BTW tarief te zijn.
4.2

BlendUT zal de aan aanbieder toekomende bedragen één keer per maand aan de aanbieder doen

toekomen. Alle aan de aanbieder toekomende bedragen zijn inclusief BTW. Derhalve is de aanbieder zelf
verantwoordelijk voor eventuele BTW afdrachten of overige fiscale verplichtingen.
4.3

BlendUT zal niet overgaan tot uitkering van de aan de aanbieder toekomende bedragen voordat de

bedenktijd is verstreken, ook indien de bedenktijd op grond van een wettelijke bepaling wordt verlengd.
4.4

BlendUT behoudt het recht om de aan de aanbieder in rekening te brengen tarieven, te wijzigen. Deze

prijswijzigingen zullen minimaal 1 maand voor ingangsdatum gecommuniceerd worden.
4.5

Indien aanbieder niet instemt met de door aanbieder voorgestelde prijswijziging, is hij gerechtigd de

verhuurovereenkomst/opdrachtbevestiging met in achtneming van de opzegtermijn als genoemd in artikel 2.8
te beëindigen.

Artikel 5

Plaatsing en levering van Producten

5.1

De aanbieder is verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van voldoende producten.

5.2

De aanbieder kan producten zowel afleveren bij BlendUT of per post aan BlendUT verzenden. Indien de

aanbieder de producten verzendt, dient de aanbieder de producten adequaat te verzekeren tegen verlies.
BlendUT is nimmer aansprakelijk voor verlies van producten.
5.3

Producten moeten door de aanbieder zijn voorzien van een prijslabel en naam van de shop.

5.4

Nadat de producten in ontvangst zijn genomen als omschreven in artikel 5.3, dient de aanbieder de

producten in het aan hem toegewezen schap te plaatsen.
5.5

Bij het plaatsen van producten in het aan de aanbieder toegewezen schap, is de aanbieder gerechtigd

(promotie)materiaal te gebruiken/aan te brengen in het schap. Het is de aanbieder echter niet toegestaan om
veranderingen aan te brengen in de indelingen/afmetingen van het aan de aanbieder toegewezen schap.

Artikel 6
6.1

Retournering & conformiteit

De aanbieder dient alle aan de klant geleverde producten kosteloos te repareren, te vervangen of

terug te nemen indien het product gebreken vertoont, tenzij de gebreken die ontstaan niet als non-conform aan
te merken zijn.
6.2

Indien een product gebrekkig is, zal BlendUT het product van de klant in ontvangst nemen en in

overleg met de klant passende maatregelen treffen om het gebrek te verhelpen. De aanbieder verstrekt een
volmacht aan BlendUT om het product terug te nemen indien zich gebreken voordoen. BlendUT is daarbij
gerechtigd de klant het aankoopbedrag te voldoen. Indien het gebrekkige product ter reparatie wordt
teruggenomen zal BlendUT het gebrekkige product vervolgens aan de aanbieder doen toekomen voor reparatie.
Eventuele verzendkosten zijn voor rekening van de aanbieder.
6.3

Het staat de aanbieder vrij om te kiezen op welke wijze hij de non-conformiteit van het product wenst

te verhelpen. Indien naar de aard van het product reparatie of vervanging niet mogelijk is, dient de aanbieder
het product terug te nemen en het volledige factuur bedrag terug te storten aan BlendUT waarna BlendUT het
bedrag doet toekomen aan de klant.
6.4

De klant kan zonder opgaaf van reden gebruik maken van het herroepingsrecht.

6.5

BlendUT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die de aanbieder mocht lijden ten gevolge

van geretourneerde producten.
6.6

De aanbieder vrijwaart BlendUT voor eventuele aanspraken die klanten mochten doen gelden als

gevolg van schade die zij hebben geleden door toedoen van een product.

Artikel 7
7.1

Aansprakelijkheid

BlendUT is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat bij een overeenkomst tussen de

klant en de aanbieder.
7.2

De aanbieder verplicht zich passende maatregelen te nemen om eventuele schadeclaims te kunnen

voldoen.
7.3

BlendUT kan enkel aansprakelijk gehouden worden voor een toerekenbare tekortkoming in de

nakoming van een overeenkomst tussen BlendUT en aanbieder.
7.4

Mocht BlendUT aansprakelijk worden gesteld voor door de aanbieder gelede schade, is de

aansprakelijkheid van BlendUT beperkt tot maximaal € 500,- (zegge: vijfhonderd Euro).
7.5

BlendUT is in nimmer aansprakelijk voor:

a.

Gemiste inkomsten, winst of besparingen van de aanbieder.

b.

Eventuele vorderingen tot schadevergoeding van de klant voor een toerekenbare tekortkoming van de

aanbieder bij een overeenkomst tussen de aanbieder en de klant.
c.

Het niet tijdig ontvangen van het bedrag dat de aanbieder toekomt uit een overeenkomst tussen de

aanbieder en de klant.
d.

Eventuele door de aanbieder gemaakte kosten ter voorkoming van aansprakelijkheid, zowel binnen-

als buitenrechte.
7.6

BlendUT zal zich tot het uiterste inspannen om diefstal en beschadigingen van producten te

voorkomen. Diefstal en schade van/aan een product zal altijd aan de aanbieder worden gemeld en in overleg
met de aanbieder zal BlendUT de aanbieder ondersteunen bij het doen van aangifte of het verhalen van de
schade. BlendUT is echter nimmer op enige wijze aansprakelijk te stellen voor diefstal en/of schade aan een
product.

Artikel 8
8.1

Overige

De aanbieder dient zich te houden aan aanwijzingen van vertegenwoordigers van BlendUT alsmede

hetgeen bepaald in deze voorwaarden.
8.2

De aanbieder dient op geen enkele wijze inbreuk te maken op enige intellectueel eigendom van derden

en BlendUT.
8.3

Indien de rechtsvorm van BlendUT wordt gewijzigd dan wel overgaat in een andere onderneming welke

de activiteiten van BlendUT voortzet, gaan de rechten en verplichtingen van de aanbieder voortvloeiende uit
deze overeenkomst over op de nieuwe rechtsvorm, dan wel onderneming, en worden onverminderd en onder
dezelfde voorwaarden voortgezet.

Artikel 9
9.1

Toepasselijk recht en geschillen

Op iedere rechtsbetrekking tussen de aanbieder en BlendUT, is uitsluitend het Nederlandse recht van

toepassing.
9.2

De aanbieder en BlendUT zullen ieder geschil over een overeenkomst, deze voorwaarden of enig ander

geschil in goedvertrouwen en onderling overleg te beslechten alvorens een beroep te doen op de rechter.
9.3

Alle geschillen tussen BlendUT en de aanbieder zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank

te Utrecht.

