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Verkoopvoorwaarden  

 

Artikel 1 Algemeen 

Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de Stichting Ontwik-
kelingen Mededingingsrecht op haar website en op elke tot stand gekomen overeenkomst op 
afstand tussen de Stichting en Afnemer. Door Afnemer gehanteerde algemene of andere voor-
waarden - waaronder mede inkoopvoorwaarden worden verstaan - worden door de Stichting 
van de hand gewezen en maken geen deel uit van de overeenkomst. 

Artikel 2 Definities 

In deze voorwaarden wordt aan onderstaande met een hoofdletter geschreven begrippen de 
bijbehorende betekenis toegekend: 

• "Stichting": de Stichting Ontwikkelingen Mededingingsrecht, gevestigd aan de Bloe-
mendaalseweg 190 te (2051GL) Overveen, ingeschreven in het Handelsregister te Am-
sterdam, nummer 68884788.; e-mailadres: congresmededingingsrecht@outlook.com; 
btw nummer: NL857632930B01. 

• "Afnemer": de natuurlijke of rechtspersoon die met de Stichting via haar website een 
overeenkomst op afstand heeft gesloten (of voornemens is dat te doen) tot het afne-
men van één of meer producten.  

Artikel 3 Prijzen 

3.1. Levering van producten geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de 
overeenkomst op de website vermelde prijzen.  
3.2. Alle door de Stichting gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders 
vermeld. De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten.  
3.3. De Stichting behoudt zich het recht voor de prijzen van producten te wijzigen. Gewijzigde 
prijzen gelden vanaf het moment dat deze op de website worden vermeld. Fouten in de prijs-
meldingen worden voorbehouden. 
 
Artikel 4 Aanbieding, bestelling en totstandkoming van overeenkomst 

4.1. Aanbiedingen van de Stichting zijn vrijblijvend. Een aanbod op de website kan door de 
Stichting binnen vijf werkdagen na ontvangst van een bestelling van Afnemer worden herroe-
pen, in welk geval er geen overeenkomst tot stand komt. 
4.2. De overeenkomst komt tot stand door een bestelling van Afnemer via de website en 
schriftelijke aanvaarding (per e-mail) van deze bestelling door de Stichting. 
4.3 Afnemer kan een eenmaal aan hem geleverd product niet ruilen, tenzij anders schriftelijk 
overeengekomen met de Stichting, en behoudens de toepasselijkheid van artikel 7. 

Artikel 5 Levering 

5.1. Bestelde producten worden aan Afnemer geleverd door bezorging aan het daartoe door 
Afnemer opgegeven adres dan wel, indien de producten daar niet in ontvangst worden geno-
men of in een postbus achtergelaten kunnen worden, achterlating aan dat adres van een 
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schriftelijke mededeling waarin wordt vermeld hoe geadresseerde in het bezit van de pro-
ducten kan komen. De producten zijn voor risico van Afnemer vanaf het moment van afleve-
ring. 
5.2. De Stichting geeft op haar website aan wanneer wordt begonnen met het verzenden van 
de goederen. Deze termijn is indicatief en geen fatale termijn. 
5.3. De Stichting is gerechtigd nakoming van enige verplichtingen jegens Afnemer op te schor-
ten zolang Afnemer niet aan al zijn (betalings)verplichtingen jegens de Stichting heeft vol-
daan. 

Artikel 6 Betaling 

6.1. Facturering geschiedt door de Stichting uiterlijk op het moment van de aflevering van de 
bestelde goederen. 
6.2. Betaling door Afnemer dient te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering op een 
door de Stichting aangewezen bank- en/of girorekening, tenzij vooruitbetaling heeft plaats-
gevonden. 
6.3 De Stichting heeft het recht vooruitbetaling, een automatische incassomachtiging, of con-
tante betaling van Afnemer te verlangen, voor zover wettelijk toegestaan. 
6.4. In het geval van overschrijding van de betalingstermijn is Afnemer in verzuim zonder dat 
enige ingebrekestelling is vereist en is de Stichting gerechtigd vanaf de vervaldatum van de 
factuur de toepasselijke wettelijke rente aan Afnemer in rekening te brengen.  

Artikel 7 Herroepingsrecht  

7.1. Als de Afnemer kwalificeert als consument, is Afnemer gerechtigd om een overeenkomst 
op afstand gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden . 
De bedenktijd gaat in op de dag nadat Afnemer, of een vooraf door Afnemer aangewezen 
derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen. Tijdens de bedenktijd zal Afne-
mer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpak-
ken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het 
product vast te stellen.  

7.2 Indien Afnemer gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht dient hij de Stichting 
hiervan op de hoogte te brengen binnen de termijn in artikel 7.1 genoemd. Dit kan door een 
e-mail te sturen naar de Stichting, of door het invullen van het wettelijke modelformulier voor 
ontbinding (hier te downloaden: https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/12754/Mo-
delformulier-ontbinding-of-herroeping). Afnemer is eveneens gerechtigd om het product te-
rug te zenden zonder voorafgaande notificatie aan de Stichting. In dat geval dient het terug-
gezonden product vergezeld te zijn van een duidelijke schriftelijke verklaring die luidt dat hij 
van zijn herroepingsrecht gebruikmaakt, waarvoor Afnemer het formulier zou kunnen ge-
bruiken. 

7.3 Bij herroeping is Afnemer verplicht het product op eigen kosten binnen 14 dagen in een 
deugdelijke verpakking aan de Stichting retour te zenden. Retourzendingen worden uitslui-
tend geaccepteerd indien het geretourneerde product onbeschadigd is. Na ontvangst van de 
retour gezonden producten zal de Stichting zo spoedig mogelijk de aankoopkosten terugbe-
talen. 

 

 

https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/12754/Modelformulier-ontbinding-of-herroeping
https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/12754/Modelformulier-ontbinding-of-herroeping
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Artikel 8 Beëindiging van de overeenkomst 

De Stichting heeft het recht de overeenkomst met Afnemer met onmiddellijke ingang door 
middel van een schriftelijke kennisgeving zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbin-
den indien: 

• Afnemer ondanks deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet in de nako-
ming van enige op hem rustende verplichting onder zijn overeenkomst met de Stich-
ting; 

• Aan Afnemer (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of Afnemer 
in staat van faillissement wordt verklaard. 

Artikel 9 Gegevensverwerking 

Om de bestelling voor te bereiden en uit te voeren, verwerkt de Stichting gegevens van de 
Afnemer, die kunnen kwalificeren als persoonsgegevens. Adres- en contactgegevens worden 
gedeeld met bezorgdiensten om de bestelling te kunnen afleveren. Voor meer informatie over 
de verwerking van persoonsgegevens door de Stichting, leest u onze privacyverklaring. 

Artikel 10 Toepasselijkheid recht en geschillen 

10.1 Op elke door de Stichting met Afnemer gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands 
recht van toepassing. Alle geschillen die behoren bij de door de Stichting met de Afnemer ge-
sloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Ne-
derland, tenzij de Afnemer kwalificeert als consument, in welk geval ook de rechtbank van de 
woonplaats van de Afnemer bevoegdheid heeft. 

10.2 De Stichting is niet aangesloten bij een instantie voor alternatieve geschillenbeslechting.  

10.3 Wij zijn wettelijk verplicht om te verwijzen naar het Europese Online Dispute Resolution-
platform, waar online klachten kunnen worden ingediend: https://ec.europa.eu/consu-

mers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage 

 

Artikel 11 Overige bepalingen 

11.1 De Stichting behoudt zich het recht voor om rechten en verplichting onder een overeen-
komst met Afnemer over te dragen aan een derde. Bij niet-betaling kan een vordering worden 
overgedragen aan een incassobureau. 

11.2 Mocht de Afnemer een klacht hebben over zijn bestelling, dan kan contact worden opge-
nomen met de Stichting via de in deze voorwaarden vermelde contactgegevens. 

11.3 De Stichting kan deze voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. 

11.4 De toepasselijkheid van artikel 6:227b lid 1 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten, tenzij 
de Afnemer een consument is. 

 

Versie: 7 september 2022 

https://mededingingscongres.nl/wp-content/uploads/2020/07/Privacyverklaring-Mededingingscongres-1.pdf
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

