
Deze algemene voorwaarden regelen het gebruik en het plaatsen van een bestelling op de website van vzw 
Sportkring Heffen met ondernemingsnummer BE0432.205.868 en maatschappelijke zetel te 2811 Mechelen, 
Juniorslaan 57 (hierna ‘ de verkoper ‘ genoemd). 

Door het plaatsen van de bestelling bevestigt de besteller (hierna genoemd ‘de klant’) een natuurlijk persoon en 
handelingsbekwaam te zijn. Het plaatsen van de bestelling houdt een betalingsverplichting in. Het plaatsen van een 
bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden die op de website 
worden gepubliceerd. Voor het plaatsen van een bestelling is het aanvaarden van deze voorwaarden noodzakelijk. 
Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat moment gepubliceerd staan op de 
website. Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige 
voorwaarden van toepassing. Wat niet in deze verkoopsvoorwaarden is bepaald, wordt geregeld door de bepalingen 
van het Belgische recht.  

Het plaatsen van een bestelling 
Een bestelling kan enkel worden geplaatst via www.sk-heffen.be voor niet-beroepsmatige doeleinden. De verkoper 
behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van vermoeden van rechtsmisbruik of kwade 
trouw, vermoeden van voor de verkoper onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad 
van een bepaald artikel. De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of 
zij doorgeeft. 

Betalingen 
De prijzen zijn deze vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 
BTW, exclusief mogelijke leveringskosten en/of bestelopties zoals bijvoorbeeld productpersonalisatie. De 
leveringstermijn gaat pas in na ontvangst van betaling. Er wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke 
leveringstermijn. Betaling van de bestelling kan uitsluitend online via bankcontact. 

Herroepingsrecht 
De consument-klant beschikt over een recht tot herroeping met betrekking tot de producten aangekocht via 
www.sk-heffen.be. De klant heeft het recht om van de aankoop/bestelling van een product af te zien en dit zonder 
betaling van een boete en zonder opgave van motief. Dit herroepingsrecht dient door de klant te worden 
uitgeoefend op schriftelijke wijze en binnen een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering 
van het bestelde product. Op de website vindt de klant een model van het herroepingsformulier. 

Na het verstrijken van de termijn van 14 kalenderdagen is de aankoop definitief. In geval van een correcte 
uitoefening van het recht tot herroeping door de klant, verbindt de verkoper zich ertoe het ontvangen bedrag terug 
te betalen binnen de dertig kalenderdagen die volgen op de herroeping. Voor gepersonaliseerde producten, voor 
lidgelden en kosten gerelateerd aan het lidmaatschap van de KBVB, kan dit herroepingsrecht niet ingeroepen 
worden en wordt de bestelling onmiddellijk als definitief beschouwd.  

Een besteld artikel dient tijdens de openingsuren en binnen de veertien kalenderdagen na levering worden 
teruggebracht in het secretariaat of de kantine op Complex B, Mechelseweg, 2801 Hombeek. In ieder geval wordt de 
retour enkel aanvaard indien het artikel proper, onbeschadigd en ongedragen is en zich in de originele verpakking 
bevindt. Na afhandeling van de retour wordt de klant door de verkoper terugbetaald op dezelfde manier als de klant 
de betaling uitvoerde. Indien gewenst, kan de klant ook opteren voor een tegoedbon, uitsluitend geldig op de 
webshop van verkoper, uitgezonderd lidgelden, gepersonaliseerde producten en kosten gerelateerd aan het 
lidmaatschap van de KBVB. 

Garantie 
Elk probleem of gebrek met betrekking tot de levering van een artikel, beschadiging of kwalitatieve tekortkoming 
moet binnen de 7 dagen schriftelijk worden gemeld via het contactformulier op de website van SK Heffen of via een 
mail aan info@sk-heffen.be Er wordt dan samen naar een oplossing gezocht. De klant staat zelf in voor de kosten bij 
het eventueel verzenden van de goederen. 

De verkoper is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik, verlies of foute behandeling van een 
artikel door de klant. De verkoper is niet aansprakelijk voor vertraging of het uitblijven van de levering door toedoen 
van de leverancier van Jartazi-producten. 

http://www.sk-heffen.be/
mailto:info@sk-heffen.be


Een artikel met een aanvaard gebrek wordt kosteloos vervangen of hersteld. Indien de kosten van herstelling buiten 
verhouding zijn, behoudt de verkoper zich het recht voor het artikel te vervangen of om te ruilen door een 
gelijkaardig artikel. 

Aansprakelijkheid voor gebruik website en Intellectuele eigendom 
De informatie die wordt aangeboden op de website van verkoper is met grote zorg samengesteld. De verkoper kan 
echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst op welke wijze 
dan ook, als gevolg van het gebruik van, het vertrouwen op, of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op 
de website van de verkoper. De verkoper spant zich in om de website permanent beschikbaar te houden. Echter, 
voor eventuele gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website kan geen aansprakelijkheid worden 
aanvaard. De intellectuele eigendomsrechten op deze site behoren toe aan de verkoper. Gebruik van informatie op 
deze site, in welke vorm dan ook, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de 
verkoper. 

PRIVACY VERKLARING van sportkring Heffen vzw (v24-05-2018) 
Sportkring Heffen vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het 
doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via 
onderstaande contactgegevens: 
Sportkring Heffen vzw 
Juniorslaan 57 
2811 Mechelen 
info@sk-heffen.be 
www.sk-heffen.be 

U vindt de privacyverklaring in de footer van de website of door het volgen van deze link. 

De klant heeft overeenkomstig met de Wet van 8 december 1992 ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer 
ten allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij niet langer 
informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van de verkoper. Hiervoor kan de klant de club contacteren 
via bovenstaande gegevens of via het contactformulier op de website. 

Bevoegdheid en toepasselijk recht 
Deze overeenkomst is onderworpen aan de bepalingen van het Belgische recht. Ingeval van betwisting zijn enkel de 
zetels van het arrondissement Mechelen bevoegd.  

Heffen, v01/06/2018-2300 
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