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Artikel 1 - Definities 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de aanvrager gebruik kan maken van zijn annuleringsrecht; 
2. Aanvrager: natuurlijk persoon die het kinderfeestje geboekt heeft; 

3. Dag: kalenderdag; 

4. Bibliotheek Waterland: contactpersoon die vermeld staat op de website van Stichting Bibliotheek 

Waterland; 

5. Gebruikers: kinderen die aanwezig zijn tijdens het Verjaardagsfeestje in inclusief de jarige.  

6. Materialen: goederen die eigendom zijn van Stichting Bibliotheek Waterland; 

7. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om infor-
matie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging 
en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. 

8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de aanvrager om binnen de bedenktijd af te zien van de 
overeenkomst  

9. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de Stichting Bibliotheek 

Waterland 
 
 
Artikel 3 - Toepasselijkheid  
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Bibliotheek Waterland en 

op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen de aanvrager en de Bibliotheek. 
 
Artikel 4 - Het aanbod 
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit 

nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 

2. Het aanbod is vrijblijvend. De Bibliotheek Waterland is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te 
passen. 

3. Het aanbod bevat een globale omschrijving van de activiteiten.  

4. Het Verjaarsfeestje zal op maat gemaakt worden door overleg tussen de aanvrager en de Biblio-
theek Waterland.  

5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de aanvragerduidelijk is wat de rechten en ver-
plichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzon-
der: 

o de prijs inclusief belastingen; 

o de eventuele aansprakelijkheden 

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; 



 
 
 
 

Artikel 5 - De overeenkomst 
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van 

aanvaarding door de aanvrager van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voor-
waarden. 

2. Indien de aanvrager het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Bibliotheek 
Waterland ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van 
het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Bibliotheek Waterland is be-
vestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 

3. kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 

4. De bibliotheek Waterland kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de aanvra-
ger aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van be-
lang 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 ge-
rechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere 
voorwaarden te verbinden. 

5. De bibliotheek Waterland zal de dienst aan de aanvrager de volgende informatie, mondeling of, op 
verzoek van de aanvrager, op zodanige wijze dat deze door de aanvragerop een toegankelijke 
manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 
a. het bezoekadres van de vestiging van de Bibliotheek Waterland waar de aanvrager met klach-
ten terecht kan; 
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht ge-
bruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepings-
recht; 
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. 

 
Artikel 6 - Herroepingsrecht 
1. Bij boeking van het Verjaarsfeestje heeft de aanvrager de mogelijkheid de overeenkomst zonder 

opgave van redenen te ontbinden tot 8 dagen voor de geplande dag voor nakoming van de over-
eenkomst. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na de bevestiging van de Bibliotheek Water-
land. 

2. Indien het termijn zoals in lid 1 aangeduid passeert heeft de aanvrager niet meer recht op een 
kosteloze annulering.  

 
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping  
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht zoals geduid in lid 1 van artikel 6, 

komen er geen kosten voor de rekening van de aanvrager. 

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig moge-
lijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat 
voldaan moet worden aan lid 1 van artikel 6. 

3. Bij beschadiging van materialen door onzorgvuldige omgang door de aanvrager zelf, of de gebrui-
kers, is de aanvrager aansprakelijk voor eventuele schade aan deze materialen. 

4. De aanvrager kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van materialen 
wanneer door de aanvrager niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is 
verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst. 

 
 
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht 
1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals om-

schreven  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:  
indien het Verjaardagsfeestje gehouden zal worden binnen 8 dagen 

 
 
Artikel 9 - 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. 

 
Artikel 10 - Betaling 
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedra-

gen te worden voldaan binnen 8 dagen voor de datum waarop het Verjaardagsfeestje gegeven 
wordt. 

2. De aanvrager heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld 
aan de Bilbliotheek Waterland te melden. 

3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkin-
gen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te 
brengen. 

 
 
Artikel 11 - Aanvullende of afwijkende bepalingen 
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele 
van de aanvrager 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 gege-
vensdrager. 
 

 

 

 



Modelformulier voor herroeping  
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)  
 

— Aan  
UWBEDRIJF 
UW Adres 1 
1234 AB Stad 
UWEMAIL@uwwinkel.nl 
06-12345678 

—  
— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van 
de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*): 
 
 
 
 
 
 
 
— Besteld op (DD-MM-YYYY) :    — Bestelnummer : 
 
 
 
 
—  Ontvangen op (DD-MM-YYYY): 
 
 
 
 
— Naam/Namen consument(en)  
 
 
 
 
— Adres consument(en) : 
 
 
 
 
 
 
— IBAN Rekeningnummer: 
 
 
 
 
— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)  
 
 
 
 
 
 
— Datum(DD-MM-YYYY): 
 
 

 
 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is. 
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