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Algemene voorwaarden 

 

I. 

Algemene bepalingen 

 

1. Deze algemene zakelijke voorwaarden (hierna de "zakelijke voorwaarden" genoemd) zijn van toepassing op 

aankopen in de online winkel www.dedoles.sk, beheerd door Dedoles bba*, met maatschappelijke zetel te Za 

Koníčkom 14, 90201 Pezinok, IČO: 46706305, geregistreerd bij de Okresný súd Bratislava I, nummer invoegen: 

81976 / B, e-mail: ahoj@dedoles.sk, contactpersoon: Jaroslav Chrapko, tel. nr.: 0917 611 041. 

2. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de gesloten koopovereenkomst tussen de verkoper en 

anderzijds de koper. 

3. Alle contractuele relaties worden gesloten in overeenstemming met geldige wettelijke voorschriften in de 

Slowaakse Republiek. 

4. Wanneer de contractpartij een consument is, zijn er relaties waarop de volgende algemene voorwaarden niet 

van toepassing zijn betreffende: 

- geen. 40/1964 Coll. Het burgerlijk wetboek, zoals gewijzigd; 

- geen. 250/2007 Coll. over consumentenbescherming, zoals gewijzigd; 

- geen. 102/2014 Coll. inzake consumentenbescherming bij de verkoop van goederen of het verlenen van 

diensten op basis van een overeenkomst op afstand of buiten verkoopruimten van de verkoper en tot wijziging en 

aanvulling van bepaalde wetten, zoals gewijzigd; 

- geen. 22/2004 Coll. over e-commerce en wijziging van wet nr. 128/2002 Coll. betreffende staatscontrole van de 

interne markt in aangelegenheden betreffende consumentenbescherming en zakelijke wijzigingen van bepaalde 

wetten, zoals gewijzigd bij wet nr. 284/2002 Coll. zoals gewijzigd. 

5. In het geval dat de contractpartij een ondernemer is die wordt geleid door relaties die niet vallen onder deze 

algemene voorwaarden nr. 513/1991 Coll. Handelscode, zoals gewijzigd. 

 

II. 

Definities 

 

1. Een consumentenovereenkomst is elke overeenkomst, ongeacht de rechtsvorm die de leverancier met de 

consument heeft gesloten. 

2. De verkoper is Dedoles, bba, die een online winkel exploiteert. Het onderwerp ervan is de verkoop van 

goederen via de internetwinkel en bevindt zich op de website www.dedoles.sk (hierna de "internetwinkel" 

genoemd). 

3. De koper is een klant die onder een koopcontract een contractuele relatie met de verkoper aangaat. 

4. Klanten van onze online winkel kunnen elk rechtspersoon of alle rechtspersonen zijn die belangstelling 

hebben getoond voor het kopen van goederen in de online winkel. De klant omvat onder deze Algemene 

Voorwaarden in bepaalde omstandigheden ook een derde die de klant in een bindende bestelling aanwijst als de 

persoon aan wie de bestelde goederen moeten worden geleverd (hierna de "Bevoegde Persoon" genoemd). 

Vermelding van de naam van de bevoegde persoon in een bindende bestelling wordt beschouwd als zijn 

toestemming om de bestelde goederen over te mogen nemen. 

 

III. 

Aankoopbestelling en conclusie 

 

1. De koper selecteert het product op basis van het huidige aanbod dat in de online winkel staat gepubliceerd, 

bevestigt de persoon door op de knop "Kopen" te klikken, het bestelformulier in te vullen (e-mail, in geval van 

een afleveradres bij aankoop), het kiezen van het aantal producten ) en het selecteren van de de wijze van 

betaling (contant bij aflevering, contant bij ontvangst). Bestellingen geplaatst via de online winkel zijn bindend. 

Bij het verzenden van de bestelling bevestigt de koper door actief te klikken dat hij deze algemene voorwaarden 

heeft gelezen en ermee akkoord is gegaan. 

2. Het voorstel om het contract te sluiten is de plaatsing van de aangeboden goederen in de online winkel, het 

contract komt tot stand door het verzenden van de bestelling door de koper en het ontvangen van de bestelling 

door de verkoper. Na het verwerken van uw bestelling sturen wij u onmiddellijk een ontvangstbevestiging naar  



 
 

Dedoles, b.b.a., maatschappelijke zetel: Za koníčkom 14, 902 01 Pezinok, IČO: 46 706 305, ingeschreven in het 

handelsregister van de rechtsbank Bratislava I, sectie bba*, dossier nr. 81976 / B 

 

uw e-mailadres met een bestellingconfirmatie (orderacceptatie), die het bestelnummer, de naam en de 

specificatie van de goederen, de prijs van de goederen en de leveringskosten (verzendkosten), betalingsmethode, 

de geschatte levertijd van de goederen, de plaats van levering, de verkoper bevat of andere relevante informatie. 

Het ontvangen van een bevestiging per e-mail ter bevestiging van de ontvangst van uw bestelling sluit het 

koopcontract af. 

3. Als u een account bij ons heeft, wordt uw bestelling ook gearchiveerd in het gedeelte ‘Mijn bestellingen’, die 

alleen voor u toegankelijk zijn nadat u bent ingelogd. Indien nodig kan aanvullende informatie over de bestelling 

worden verzonden naar het e-mailadres van de betreffende koper. 

4. De partijen zijn het er over eens dat zij onderling communiceren in de vorm van e-mailberichten. 

5. De koper is verplicht de verkoper de prijs te betalen van de goederen die zijn overeengekomen in de 

orderbevestiging, inclusief de leveringskosten van goederen (hierna de "aankoopprijs" genoemd) onder rembours 

of via overschrijving op het account van de verkoper zoals vermeld in de orderbevestiging. 

6. De koper is verplicht om de aankoopprijs voor de overeengekomen goederen binnen de in de orderbevestiging 

vermelde periode, maar uiterlijk bij ontvangst van de goederen, te hebben betaald. 

7. Informatie over de afzonderlijke stappen die leiden tot het sluiten van het contract vloeit voort uit deze 

algemene voorwaarden en de koper heeft altijd de mogelijkheid om de bestelling te controleren alvorens de 

bestelling te verzenden of indien nodig te corrigeren. Het contract wordt gesloten in de Slowaakse taal, indien 

het niet wordt verhinderd door omstandigheden aan de zijde van de verkoper of de koper, is het tevens mogelijk 

om het contract te sluiten in een andere taal die voor beide partijen begrijpelijk is. 

8. De exploitant verstrekt samen met de goederen alle relevante documenten aan de koper met betrekking tot de 

goederen: factuur (belastingdocument), of. garantiekaart (indien verstrekt door de fabrikant). 

9. De koper kan de bestelling per e-mail of telefonisch annuleren. De bestelling kan uiterlijk 24 uur na de 

orderbevestiging worden geannuleerd. Om de bestelling te annuleren moet u een verzoek schrijven aan 

ahoj@dedoles.sk of tel. nummer 421.334.440.005. 

 

IV. 

prijs 

 

1. Alle prijzen van goederen en diensten worden als definitief geacht, inclusief de overeenkomstige btw in het 

bedrag dat wordt bepaald door de geldige wetgeving van de Slowaakse Republiek (meestal 20% - het exacte 

tarief staat altijd op de factuur), maar is exclusief de leveringsprijs. 

2. Alle acties zijn geldig totdat de voorraad strekt, tenzij anders aangegeven voor een bepaald product. 

3. Eventuele extra kortingen die worden verstrekt naast de kortingen die voor afzonderlijke producten op onze 

website worden weergegeven, individuele klantkortingen of kortingen die worden geboden door de 

samenwerking van onze online winkel met derden, kunnen niet onderling worden gecombineerd. 

4. De definitieve prijs wordt op het bestelformulier onmiddellijk vermeld voordat de bestelling wordt geplaatst, 

inclusief btw en andere belastingen en onkosten (verpakking, verzendkosten) die de consument moet betalen om 

het product of de dienst te verkrijgen. Deze prijs kan niet eenzijdig door de verkoper worden gewijzigd. 

 

V. 

Leveringsvoorwaarden 

 

1. Goederen in voorraad worden de volgende werkdag verzonden. 

2. Goederen die niet op voorraad zijn, worden altijd gemarkeerd als "momenteel niet beschikbaar". 

3. Tenzij de verkoper en de koper in de koopovereenkomst anders zijn overeengekomen dan de verkoper, zijn 

wij verplicht uw bestelling uit te voeren en de goederen binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling te 

leveren. Als de bestelde goederen of een deel van de goederen uit de bestelling niet binnen de bovengenoemde 

termijn kunnen worden afgeleverd, zullen we u zo snel mogelijk op de hoogte brengen van deze situatie en u op 

de hoogte brengen van de verwachte leverdatum van de goederen of de levering van vervangende goederen 

voorstellen. Als we niet in staat zijn om de goederen binnen een extra periode te beveiligen, heeft u het recht om 

het contract op te zeggen en in geval van een betaling van de aankoopprijs (of een deel daarvan), wordt het 

bedrag binnen 14 dagen teruggestort op uw opgegeven bankrekening. 

4. Wij verwerken bestellingen iedere werkdag. 
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VI. 

Plaats en wijze van levering 

 

1. Aan de verplichting om de goederen te leveren wordt voldaan door de goederen respectievelijk aan de klant te 

overhandigen. Aan de in de bestelling vermelde bevoegde persoon. Goederen worden verzonden door de 

Slowaakse post in de vorm van een brief/pakket via de pakketbezorging of externe koerier tegen een extra 

vergoeding. Daarom is het noodzakelijk om 1-3 werkdagen toe te voegen aan de leveringsperiode, waarbij het 

product door de Slowaakse post aan u wordt geleverd, of 1 werkdag voor levering per koeriersdienst. 

2. U kunt de goederen in de postorder ophalen - persoonlijke afhaling. 

3. We zullen u per e-mail laten weten dat uw bestelling bij de koerier is ingediend. Als de goederen niet binnen 7 

dagen na onze e-mail bij u zijn afgeleverd, neem dan contact op met uw afleveringsmail en met ons. We sturen u 

vervolgens een e-mail met meer informatie over uw pakket en mogelijke redenen voor niet-levering. Als u een 

gebruikersaccount heeft, kunt u de huidige status van het verwerken van uw bestelling op elk gewenst moment 

controleren in de sectie ‘Mijn bestellingen’. 

4. De klant is verplicht om de goederen op de afgesproken plaats en tijd persoonlijk over te nemen of de 

overname te regelen. De klant bevestigt de ontvangst van de goederen schriftelijk in de leverings-bon, die ook 

het bewijs van betaling van de goederen is in het geval van rembours bevat. Samen met de goederen ontvangt de 

klant een factuur, die tevens dient als garantiekaart. 

5. De verplichting om de goederen te leveren wordt geacht te zijn nagekomen, zelfs als de klant de goederen niet 

op het overeengekomen tijdstip en op de overeengekomen plaats overneemt, resp. weigert de goederen over te 

nemen. In het geval dat de klant de goederen niet afneemt en de goederen naar ons worden geretourneerd, 

hebben we het recht om ons terug te trekken van het koopcontract en van de klant de kosten te vorderen voor het 

retourneren van de goederen (de verkoper heeft recht op compensatie), in het bedrag van de werkelijke kosten 

van een poging tot een mislukte levering van de bestellings- verzendkosten in verband met de retourzending van 

de goederen). Herlevering van de zending is alleen mogelijk in onderling overleg. De verkoper heeft ook het 

recht om het recht op schadevergoeding niet of slechts gedeeltelijk uit te oefenen. 

6. Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertraagde levering van goederen veroorzaakt door een onjuist opgegeven 

adres van de ontvanger. De klant verkrijgt het eigendom van de goederen door ze over te nemen op de plaats van 

levering. Door de goederen over te nemen, gaat het risico van accidentele verslechtering en accidentele 

verslechtering ook naar de klant. 

7. Na ontvangst van de verzending heeft de klant het recht om de verzending te controleren op eventuele schade 

aan het pakket (mechanische schade veroorzaakt door transport) en of de goederen vrij zijn van gebreken. In 

geval van zichtbare schade aan de zending of goederen, heeft de klant het recht om de zending niet over te 

nemen. In het geval dat de zending is geschonden, neemt de koper de goederen niet mee en neemt hij liever het 

protocol van het leveringsbedrijf. 

 

VII. 

Betalingswijze, verzendkosten en andere kosten 

 

1. De koper betaalt de aankoopprijs aan de verkoper: 

a. creditcard 

b. Bankoverschrijving naar: IBAN SK6283300000002600269926, 

Volledige informatie over betalingsopties vindt u hier. 

2. De koper kan de kortingsbon gebruiken, wanneer tijdens het verzilveren de koper de juiste korting kan bieden. 

3. De volgende verzendkosten worden toegevoegd aan de vermelde prijzen van goederen volgens de methode en 

het adres van levering. Volledige verzendvoorwaarden zijn hier te bekijken. 

4. We brengen geen andere kosten of verpakkingskosten in rekening. 

 

VIII. 

Dedolesné drobné 

 

1. Wanneer u bestelt bij www.dedoles.sk, kunt u overwegen, alvorens te bevestigen, of u het totale bedrag 

van uw bestelling wilt afronden en al dit verschil wilt bijdragen aan de rekening van de  
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burgervereniging "voor bomen". Als u ervoor kiest, sturen we dit verschil, dat wij 'uudere minderjarige' 

noemen, naar het account van de burgervereniging 'voor bomen'. Meestal sturen we de oudere 

minderjarige één keer per maand in één keer naar de rekening van de burgervereniging "voor bomen". 

Op uw factuur wordt ‘Elder Minor’ als afzonderlijk item vermeld. Houd er rekening mee dat als u 

vooraf heeft betaald of uw bestelling al heeft ingenomen en betaald (ongeacht of deze persoonlijk wordt 

opgehaald of onder rembours) en vervolgens besluit de bestelling te retourneren met een verzoek om 

terugbetaling, we niet terug betalen, omdat het al is overgemaakt op het account van de 

burgervereniging ‘voor bomen’. Gedetailleerde voorwaarden van ‘Dedolesné klein’ zijn hier te 

bekijken. 

 

IX. 

Garantieperiode 

 

1. Alle verkochte goederen worden voorzien van een wettelijke garantieperiode van 24 maanden in het geval van 

tweedehandsgoederen, beginnend bij de ontvangst van goederen door de koper. 

2. Als een gebruiksperiode wordt aangegeven op het te verkopen artikel, de verpakking of de bijbehorende 

instructies, vervalt de garantieperiode niet voordat die periode is verstreken. 

3. Op verzoek van de koper biedt de verkoper een schriftelijke garantie (garantieverklaring). Wanneer de aard 

van de zaak dit toelaat, volstaat het om een aankoopbewijs te verstrekken in plaats van het garantiecertificaat. 

4. Het garantiecertificaat bevat de aanduiding van de verkoper (naam en voornaam, handelsnaam of naam van de 

verkoper, zijn maatschappelijke zetel of vestigingsplaats), de inhoud van de garantie, de reikwijdte en 

voorwaarden, de duur van de garantieperiode en de nodige gegevens voor de garantie. Als de garantiekaart niet 

alle gegevens bevat, maakt dit de garantie nog niet ongeldig. 

5. Door middel van een verklaring in het garantiecertificaat dat aan de koper is verstrekt of in advertenties, kan 

de verkoper garantie bieden buiten het bereik van de wettelijke garantie. De voorwaarden en omvang van deze 

garantie worden door de verkoper bepaald in het garantiecertificaat. 

6. De garantie dekt geen normale slijtage. 

7. Geschenken die u gratis ontvangt of winsten van wedstrijden vallen niet onder de garantieregeling. 

8. Het recht op gratis garantieherstel houdt ook op bij: 

a. verzuim om complete goederen, inclusief accessoires, te presenteren, 

b. verzuim om duidelijke gebreken bij de overname van de goederen te melden, 

c. bij het verstrijken van de garantieperiode van de goederen, 

d. onjuiste en onprofessionele behandeling of verwaarlozing van de zorg voor goederen, 

e. mechanische schade aan de goederen veroorzaakt door de koper. 

9. Een defect kan niet worden beschouwd als een wijziging van de goederen die zich tijdens de garantieperiode 

heeft voorgedaan als gevolg van slijtage, misbruik of misbruik, met name: 

a. het defect is ontstaan tijdens de garantieperiode als gevolg van slijtage of misbruik of onvoldoende of 

ongeschikte behandeling, 

b. het defect is te wijten aan natuurlijke veranderingen in de materialen waarvan de goederen zijn gemaakt, 

c. het defect ontstaat ten gevolge van schade door de koper of een derde of andere ongepaste tussenkomst. 

 

X. 

Bestelling annuleren 

 

1. Als u uw bestelling wilt annuleren die nog niet is verwerkt, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op en 

vermeld uw bestelnummer. Als je bestelling al is betaald, storten we het geld binnen 14 dagen terug op de 

rekening waarvan je deze hebt betaald. In geval van betaling per kaart (VISA, MasterCard), kan deze periode 

worden verlengd vanwege de procedure van de bank voor het retourneren van geld van kaartbetalingen. 

2. Tegelijkertijd behouden wij ons het recht voor om uw bestelling voor goederen te annuleren als we deze niet 

kunnen leveren vanwege onbeschikbaarheid (uitverkoop of intrekking) of als we niet in staat zijn om de 

goederen binnen de afgesproken tijd of prijs te leveren, en/of het beveiligen van de goederen zou ons 

onevenredige moeilijkheden en onevenredige uitgaven veroorzaken in verhouding tot de waarde van de bestelde 

goederen, tenzij we met akkoord zijn gegaan over een eventuele vervangende prestatie. We zullen u 

onmiddellijk op de hoogte brengen van uw annulering per telefoon of e-mail. Als de aankoopprijs of een deel  
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ervan is betaald, wordt u binnen 14 dagen teruggestort op het account waarvan u heeft betaald, tenzij wij anders 

overeenkomen. 

 

X. 

Vordering 

 

1. De verkoper is aansprakelijk voor eventuele gebreken die het verkochte artikel heeft op het moment van 

overname door de koper. 

2. Als het defect verwijderbaar is, heeft de koper het recht om kosteloos, tijdig en correct te worden verwijderd. 

De verkoper is verplicht het defect zonder onnodige vertraging te verwijderen. De koper kan het in plaats 

daarvan verwijderen bij defecten die de vervanging van het artikel vereisen, of als het defect slechts een deel van 

het artikel betreft, de vervanging van het artikel, als dit geen onevenredige kosten met zich meebrengt met 

betrekking tot de prijs van de goederen of de ernst van het defect. In plaats van het defect te verwijderen, kan de 

verkoper het defecte item altijd vervangen door een ander item, tenzij dit ernstige problemen voor de koper 

veroorzaakt. 

3. In het geval van een defect dat niet kan worden verholpen en dat verhindert dat het item correct als een 

defectvrij item kan worden gebruikt, heeft de koper het recht om het item te ruilen of het recht om zich terug te 

trekken uit het contract. Dezelfde rechten zijn eigendom van de koper in het geval van verwijderbare defecten, 

maar als de koper het ding niet goed kan gebruiken vanwege het opnieuw optreden van het defect na reparatie of 

voor een groter aantal defecten. In het geval van andere onherstelbare gebreken heeft de koper recht op een 

redelijke korting op de prijs van het artikel. 

4. De verkoper is verplicht om de wijze van behandeling van de klacht onmiddellijk te bepalen, in 

gecompliceerde gevallen uiterlijk 3 werkdagen na de datum van de claim, in gerechtvaardigde gevallen, vooral 

als een complexe technische beoordeling van de staat van het product of de dienst vereist is. Nadat de methode 

voor de behandeling van de klacht is vastgesteld, wordt de klacht onmiddellijk afgehandeld; in gerechtvaardigde 

gevallen kan de klacht later worden afgehandeld; de klacht mag echter niet langer dan 30 dagen na de datum van 

de klacht worden behandeld. Na het verstrijken van de termijn voor het afhandelen van de claim, heeft de 

consument het recht om het contract op te zeggen of het recht om het product in te ruilen voor een nieuw 

product. 

5. De verkoper bevestigt de ontvangst van de claim onmiddellijk en geeft deze aan de consument. Het wordt 

echter uitgegeven samen met een document over de klachtenbehandeling. 

6. De periode vanaf de uitoefening van het recht op aansprakelijkheid voor gebreken tot de voltooiing van de 

klachtenprocedure (overhandiging van het gerepareerde product, schriftelijk verzoek tot aanvaarding van de 

uitvoering of gerechtvaardigde afwijzing) telt niet mee voor de garantieperiode. In het geval van vervanging van 

iets door een nieuw, begint de nieuwe garantieperiode bij ontvangst. 

7. Als de consument binnen de eerste 12 maanden na aankoop een klacht indient, kan de verkoper de klacht 

behandelen door alleen te weigeren op basis van een schriftelijke beoordeling door een expert; ongeacht de 

uitkomst van de expertbeoordeling, hoeft de consument niet verplicht te zijn om de expertbeoordelingskosten of 

andere expertbeoordelingskosten te betalen. 

8. Als een claim bij de consument wordt ingediend na 12 maanden na aankoop, wanneer de verkoper deze heeft 

afgewezen, is de verkoper verplicht om in het bewijs van de claim aan te geven naar wie de consument het 

product voor professionele beoordeling kan sturen. Als het product voor beoordeling door een expert naar de 

aangewezen persoon wordt gestuurd, komen de kosten van de expertbeoordeling, evenals alle andere 

gerelateerde kosten, voor rekening van de verkoper, ongeacht de uitkomst van de expertbeoordeling. Als de 

consument op professionele gronden de verantwoordelijkheid voor het gebrek bewijst, kan hij/zij de klacht 

opnieuw indienen. De garantieperiode vervalt niet tijdens de expertbeoordeling. De verkoper is verplicht om de 

consument binnen 14 dagen na de datum van terugvordering van alle kosten voor een deskundige beoordeling, 

evenals alle redelijkerwijs gemaakte kosten, te vergoeden. Een teruggewonnen claim kan niet worden 

afgewezen. 

9. De koper wordt onmiddellijk na de klachtenprocedure telefonisch op de hoogte gebracht van het resultaat van 

de klacht en wordt tegelijkertijd per e-mail afgeleverd. Per aangetekend post-klachtenprotocol (bewijs van 

klachtenbehandeling). Een bewijs van claimregeling hoeft niet te worden geleverd als de consument de 

mogelijkheid heeft om de claim op een andere manier te bewijzen. 
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10. In geval van een claim brengt de consument de verkoper per e-mail op de hoogte van de claim (voor de 

snelst mogelijke afhandeling van de claim) en stuurt de goederen verpakt in een pakket dat geschikt is voor 

transport samen met een beschrijving van het defect en een kopie van het aankoopbewijs (indien aanwezig) 

verkoper: 

Dedoles b.b.a 

Za Konickom 14 

902 01 Pezinok 

Email: ahoj@dedoles.sk telefoon: +421334440005 

11. De koper heeft recht op vergoeding van de door de koper gemaakte noodzakelijke kosten in verband met de 

uitoefening van rechten die voortvloeien uit aansprakelijkheid bij gebreken. Als de consument niet tevreden is 

met de manier waarop de verkoper zijn claim heeft afgewikkeld, of als hij van mening is dat de verkoper zijn 

rechten heeft geschonden, heeft hij de mogelijkheid om contact op te nemen met de verkoper om verhaal te 

halen. Als de verkoper negatief reageert op het verzoek om verhaal of niet binnen 30 dagen na de datum van 

verzending reageert, heeft de consument het recht om een alternatieve oplossing voor zijn geschil in te dienen op 

grond van §12 van wet nr. 391/2015 Coll. over alternatieve geschillenbeslechting en over wijzigingen van 

bepaalde besluiten. 

12. Alternatieve geschillenbeslechting mag alleen worden gebruikt door een consument (natuurlijke persoon) die 

bij het sluiten en uitvoeren van een consumentenovereenkomst niet handelt in het kader van zijn bedrijf, 

dienstverband of beroep. Alternatieve geschillenbeslechting betreft alleen een geschil tussen een consument en 

een verkoper met een waarde van meer dan 20 euro als gevolg van een consumentenovereenkomst op afstand. 

13. Onderwerp van alternatieve geschillenbeslechting op grond van artikel 3 van wet nr. 391/2015 Coll. u moet 

mogelijk een vergoeding van maximaal €5 met btw betalen om een geschillenbeslechting te starten. U kunt een 

verzoekschrift indienen op de manier die is gespecificeerd in overeenstemming met artikel 12 van Wet nr. 

391/2015 Coll. of door te klikken op deze website https://www.soi.sk/en/alternative-solutions-consumer-

saving/formular-for-submission-for-starting-ars.soi. 

14. De consument kan een alternatieve oplossing voor zijn geschil in kaart brengen door gebruik te maken van 

het online platform voor geschillenbeslechting dat beschikbaar is op 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. 

15. Bevoegde entiteiten voor alternatieve geschillenbeslechting met de verkoper Dedoles b.b.a. is de Slowaakse 

handelsinspectie 

SOI-inspectie gevestigd in Trnava voor Trnava Region Pekárska 23, 917 01 Trnava1 

tel.: +421 3 5512 689 

E-mail: tt@soi.sk 

of andere relevante gemachtigde juridische entiteit die is geregistreerd in de lijst van entiteiten van alternatieve 

geschillenbeslechting die wordt bijgehouden door het ministerie van Economie van de Slowaakse Republiek (de 

lijst is beschikbaar op http://www.mhsr.sk). 

 

XI. 

Opzegging van het contract 

 

1. De klant heeft het recht om het contract zonder opgave van redenen op te zeggen in overeenstemming met §7 

van de wet nr. 102/2014 Z.z. betreffende de bescherming van de consument bij de verkoop van goederen of het 

verlenen van diensten op basis van een overeenkomst op afstand of buiten verkoopruimten van de verkoper en 

tot wijziging en aanvulling van bepaalde handelingen zoals gewijzigd binnen 14 dagen na ontvangst van de 

goederen. Als de goederen binnen één bestelling afzonderlijk zijn geleverd, loopt de herroepingstermijn vanaf 

het moment van aanvaarding van de laatste geleverde goederen. 

2. Wanneer het voorwerp van de koopovereenkomst de levering van goederen is, heeft de consument het recht 

de overeenkomst te ontbinden voordat de goederen worden geleverd. Als de klant zich terugtrekt uit het contract, 

wordt elk aanvullend contract dat daarmee verband houdt ook geannuleerd. 

3. Overeenkomstig sec. §517 sec. 1 van het Burgerlijk Wetboek, kan de klant zich alleen terugtrekken uit het 

deel van het voorwerp in het contract (als het voorwerp van het contract of bindende bestelling de levering van 

verschillende goederen was), in welk geval het contract alleen in dit deel kan worden geannuleerd. 

4. De consument is verplicht om, indien hij van dit recht gebruik wenst te maken, de schriftelijke herroeping van 

het koopcontract uiterlijk op de laatste dag van de aangegeven periode persoonlijk aan het contactadres van de  
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verkoper te bezorgen of deze herroeping in te dienen voor postvervoer. Na de kennisgeving van herroeping is de 

consument verplicht om het onderwerp van de overeenkomst waaruit hij zich terugtrekt samen met alle 

documentatie - bijvoorbeeld. Een kopie van dit factuur, instructies en andere documentatie voor de goederen die 

samen met de goederen aan hem zijn geleverd, maar niet later dan 14 dagen na de datum van herroeping. 

5. Wij raden kopers aan om de goederen aangetekend en als verzekerd product te verzenden. 

6. Opzegging van het contract moet door de koper schriftelijk worden gedaan op een manier die niet twijfelt aan 

de intrekking van het contract, of in de vorm van een inschrijving op een andere duurzame drager of met behulp 

van het formulier gepubliceerd op https://www.dedoles.sk/advertising (voor klik op de afbeelding om op te 

slaan, selecteer "Bestand opslaan" en vul het in en druk het af op uw computer). 

7. Intrekking van de Koopovereenkomst overeenkomstig het voorgaande punt van deze Algemene Voorwaarden 

moet de vereiste informatie bevatten in het formulier gepubliceerd op https://www.dedoles.sk/complications, met 

name de koperidentificatie, het nummer en de datum van bestelling, de exacte specificatie van de goederen, de 

manier waarop de verkoper de reeds ontvangen prestaties moet retourneren, met name het rekeningnummer 

en/of postadres van de koper. 

8. Stuur de goederen niet onder rembours naar ons, dergelijke goederen worden niet overgenomen. 

9. De exploitant van de e-shop zendt de betaalde prestatie voor de goederen/dienst terug, inclusief 

transportkosten in de zin van de bepalingen van Art. §9 sec. 3) van wet nr. 102/2014 Z.z. evenals de aantoonbaar 

gemaakte kosten om de goederen te bestellen binnen 14 dagen na de datum van levering van de herroeping, maar 

hoeven de goederen niet te retourneren voordat de goederen worden geleverd of de consument de verzending 

van de goederen niet kan bewijzen, dit geldt niet als de consument het recht heeft om het herroepingsrecht uit te 

oefenen om de kosten van de goedkoopste normale leveringsmethode van de verkoper te verhalen 

10. Overeenkomstig sec. §7 par. 6 van wet nr. 102/2014 Z.z. de klant kan zich niet terugtrekken uit het contract, 

dat is indien: 

- de verkoop van goederen die zijn vervaardigd volgens de specifieke eisen van de consument, op maat gemaakte 

goederen of goederen die specifiek voor één consument zijn bestemd, 

11. De consument draagt de waardevermindering van de goederen ten gevolge van het gebruik ervan die verder 

gaat dan nodig is om de functionaliteit en kenmerken van de goederen vast te kunnen stellen. 

 

XII. 

Privacy beleid 

 

Ga voor meer informatie en precieze voorwaarden over persoonlijke gegevens, hun verwerking en bescherming 

naar: https://www.dedoles.sk/processing-personal-data-for-marketing 

 

XIII. 

Nieuwsbrief en e-mails van ons 

 

1. Bij de registratie respectievelijk. Wanneer u een bestelling plaatst, kunt u ervoor kiezen om regelmatig nieuws 

van ons te ontvangen (gemiddeld eenmaal per week). U kunt er ook voor kiezen om u individueel op de pagina 

te abonneren door uw e-mailadres in te voeren of door op de link in de e-mail te klikken die we u hebben 

gestuurd. Natuurlijk kunt u zich op elk gewenst moment afmelden. We zullen u ook informeren over uw 

orderverwerking, beschikbaarheid en onbeschikbaarheid van de producten en we zullen u een kortingsbon  naar 

uw e-mailadres sturen. We kunnen alle geregistreerde klanten onregelmatig (tot meerdere keren per jaar) 

belangrijke informatie sturen met betrekking tot de werking van onze online winkel en het gebruik van de 

gebruikersaccount. Als je geïrriteerd bent door e-mails, stuur ons dan een e-mail op hello@dedoles.sk of 

marketing@dedoles.sk. 

 

XIV. 

Slotbepalingen 

 

1. Alle overeenkomsten tussen de verkoper en de koper vallen onder de wetgeving van de Slowaakse Republiek. 

Als de in de koopovereenkomst tot stand gebrachte relatie een internationaal element bevat, komen de partijen 

overeen dat de relatie wordt beheerst door het recht van de Slowaakse Republiek. Dit doet geen afbreuk aan de 

rechten van de consument onder algemeen bindende wetgeving. 
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2. De verkoper is niet gebonden aan gedragscodes ten opzichte van de koper in overeenstemming met de 

bepalingen van wet nr. 250/2007 Coll. over consumentenbescherming zoals gewijzigd. 

3. Alle rechten op de website van de verkoper, met name het auteursrecht op de inhoud, inclusief de lay-out van 

de site, foto's, films, grafische afbeeldingen, handelsmerken, logo's en andere inhoud en elementen, behoren toe 

aan de verkoper. Het is verboden om de website of een deel ervan te kopiëren, te wijzigen of anderszins te 

gebruiken zonder toestemming van de verkoper. 

4. De verkoper is niet aansprakelijk voor fouten die worden veroorzaakt ten gevolge van interferentie door 

derden in de online winkel of als gevolg van het gebruik ervan in strijd met het doel. Bij het gebruik van de 

online winkel mag de koper geen procedures gebruiken die de werking ervan nadelig kunnen beïnvloeden en 

mag hij geen activiteiten ondernemen waardoor hij of derden de software of andere componenten van de online 

winkel kunnen manipuleren of misbruiken en de online winkel kunnen gebruiken, of onderdelen of software op 

een manier die strijdig is met het doel of doel ervan. 

5. Het koopcontract, inclusief de algemene voorwaarden, wordt door de verkoper in elektronische vorm 

gearchiveerd en is niet openbaar toegankelijk. 

6. De verkoper kan de formulering van de algemene voorwaarden wijzigen of wijzigen. Deze bepaling doet geen 

afbreuk aan rechten en verplichtingen die ontstaan tijdens de looptijd van de vorige formulering van de 

Algemene voorwaarden. 

7. Toezicht op de naleving door de verkoper van de verplichtingen jegens de consument is de Slowaakse 

handelsinspectie, namelijk de werkplek: 

SOI-inspectie gevestigd in Trnava voor Trnava Region Pekárska 23, 917 01 Trnava1 

tel.: +421 3 5512 689 

E-mail: tt@soi.sk 

http://www.soi.sk 

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi 

8. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing zoals vermeld op de website www.dedoles.sk op de dag van 

verzending van de bestelling naar de koper, die ze zonder voorbehoud accepteert, wat ook wordt bevestigd door 

actief te klikken op de orderbevestiging. De exploitant behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden 

te wijzigen of aan te vullen. Gesloten bestellingen zijn echter onderworpen aan de bewoordingen op het moment 

dat de bestelling werd geplaatst. 

9. Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1.12.2019 en annuleren de eerdere formulering van de 

algemene voorwaarden. 

*BBA: bedrijf met beperkte aansprakelijkheid 

 

  

http://www.soi.sk/
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi


 
 

Dedoles, b.b.a., maatschappelijke zetel: Za koníčkom 14, 902 01 Pezinok, IČO: 46 706 305, ingeschreven in het 

handelsregister van de rechtsbank Bratislava I, sectie bba*, dossier nr. 81976 / B 

 

Bijlage nr. 1 

Contract herroepingsformulier 

(vul dit formulier in en verstuur het alleen als u het contract wilt intrekken) 

 

Aan: Dedoles, b.b.a., 

met maatschappelijke zetel te Za koníčkom 14, Pezinok 902 01 

ingeschreven in het handelsregister van de rechtbank Bratislava I, sectie: Ltd., nummer invoegen 81976 / B 

Bedrijf ID: 46 706 305 

Steuernummer: 2023541630 

BTW ID: SK2023541630 

Telefoon: +421334440005 

E-mail: ahoj@dedoles.sk 

Ik kondig hierbij aan (*) dat ik het contract voor de aankoop van de volgende goederen en/of contract voor de 

levering van de volgende service (*) intrek (*): .............. 

Besteldatum / datum van ontvangst (*) .............. 

Naam van consument (en) (*) ............... 

Consumentenadres (sen) (*) .............. 

Handtekening van de consument (en) (*) (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend 

formulier) .......................... 

 

Datum .................. 

 

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is. 


