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Artikel 1. Definities 

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen met een hoofdletter geschreven en in de 

navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: 

1. Bralex Webshops BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bralex Webshops BV, 

contractuele wederpartij bij de Overeenkomst met de Consument en gebruiker van de onderhavige algemene 

voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW. 

2. Aanbod / Aanbieding: voorstel door Bralex Webshops BV aan Consument tot het sluiten van een 

Overeenkomst, bijvoorbeeld in een offerte of online. 

3. Consument: de natuurlijk persoon die Bralex Webshops BV opdracht geeft tot het leveren van goederen of 

diensten en daarbij niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en wederpartij bij de Overeenkomst 

met Bralex Webshops BV in de zin van artikel 6:231 sub c BW. 

4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de 

Overeenkomst op afstand. 

5. Modelformulier: het modelformulier dat door Bralex Webshops BV op haar website aan de Consument ter 

beschikking wordt gesteld en welk formulier de Consument in staat stelt gebruik te maken van zijn 

Herroepingsrecht. 

6. Order: de opdracht tot het leveren van goederen of diensten bij Bralex Webshops BV of het plaatsen van een 

bestelling daartoe. 

7. Overeenkomst: de afspraak tussen Bralex Webshops BV en de Consument op basis waarvan Bralex 

Webshops BV producten en/of diensten aan de Consument levert. 

8. Overeenkomst op afstand: een Overeenkomst waarbij, in het kader van een door Bralex Webshops BV 

georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de 

Overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer Technieken voor communicatie op afstand. 

9. Partijen: Bralex Webshops BV en de Consument gezamenlijk. 

10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een 

overeenkomst, zonder dat de Consument en Bralex Webshops BV gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn 

samengekomen. 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid 

1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen 

van Bralex Webshops BV, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen 

uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen. 

2. Eventuele voorwaarden van de Consument worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en 

aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Bralex 

Webshops BV uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. 

3. Wanneer door Bralex Webshops BV gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van 

onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte 

naleving van deze voorwaarden te eisen. De Consument kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop 

Bralex Webshops BV de onderhavige voorwaarden toepast. 

4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Bralex Webshops BV, 

voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Deze derden kunnen een rechtstreeks beroep 

op deze voorwaarden doen, waaronder eventuele beperkingen van de aansprakelijkheid. 

5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere Overeenkomst 

met Bralex Webshops BV in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk 

rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door 

Bralex Webshops BV vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling. 

6. Bralex Webshops BV behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Op 

de Overeenkomst zijn telkens de algemene voorwaarden van toepassing zoals deze ten tijde van het tot stand 

komen van de Overeenkomst met de Consument luidden. 
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Artikel 3. Aanbiedingen en prijzen 

1. Alle Aanbiedingen van Bralex Webshops BV zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij uitdrukkelijk 

anders wordt aangegeven. 

2. De prijzen in de Aanbiedingen van Bralex Webshops BV zijn inclusief omzetbelasting en andere heffingen van 

overheidswege, doch exclusief eventuele in het kader van de opdracht te maken verzendkosten, tenzij anders 

aangegeven. 

 

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst 

De Overeenkomst tussen Bralex Webshops BV en de Consument komt eerst dan tot stand nadat de Consument 

het bestelproces op de website heeft doorlopen en de betaling van het orderbedrag aan Bralex Webshops BV heeft 

voldaan. Indien sprake is van betaling achteraf of door overschrijving op de bankrekening van Bralex Webshop BV, 

komt de Overeenkomst tot stand nadat het bestelproces op de website volledig is afgerond. Bralex Webshops BV 

zal de Order vervolgens zo spoedig mogelijk per mail aan de Consument bevestigen. 

 

Artikel 5. Levering en leveringstermijnen 

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan het door de Consument opgegeven leveringsadres en 

komen de verzendkosten voor rekening van de Consument. De verzendkosten zullen door Bralex Webshops BV 

duidelijk in het aanbod worden vermeld. 

2. Indien Bralex Webshops BV gegevens behoeft van de Consument in het kader van de uitvoering van de 

Overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de Consument alle benodigde gegevens aan Bralex Webshops BV 

ter beschikking heeft gesteld. 

3. Indien Bralex Webshops BV een termijn voor levering of de uitvoering van de Overeenkomst heeft opgegeven, 

is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij 

overschrijding van een termijn dient de Consument Bralex Webshops BV derhalve schriftelijk in gebreke te 

stellen. Bralex Webshops BV dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te 

geven aan de Overeenkomst. 

4. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de Consument op het moment van levering. Onder 

levering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de zaken door de 

Consument zijn ontvangen. 

5. De Consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking 

staan of aan hem ter hand worden gesteld. 

6. Bralex Webshops BV behoudt zich het recht voor om bij de uitvoering van (onderdelen van) de opdracht voor 

haar rekening niet bij haar in dienst zijnde derden in te schakelen. 

 

Artikel 6. Zichttermijn en herroepingrecht 

1. Indien de geleverde zaken niet conform de Overeenkomst zijn, dient de Consument de eventuele gebreken of 

verkeerd geleverde zaken binnen bekwame tijd na ontdekking te melden bij Bralex Webshops BV. De 

Consument is verplicht de geleverde zaken onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en daarbij gebleken 

gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. 

2. Indien er sprake is van een koop op afstand zal het aanbod tevens een zichttermijn van ten minste veertien 

(14) kalenderdagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de Consument, tenzij anders 

overeengekomen is. De koop is in dat geval pas definitief als veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van de 

zaak zijn verstreken. 

3. Tijdens de zichttermijn heeft de Consument een Herroepingsrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om 

zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van 

terugzending, de ontvangen zaken te retourneren, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 

4. De Consument kan haar Herroepingsrecht uitsluitend inroepen door Bralex Webshops BV binnen een termijn 

van veertien (14) kalenderdagen na ontvangst door of namens de Consument schriftelijk of per e-mail op de 

hoogte te stellen van zijn voornemen. Bralex Webshops BV zal daartoe een Modelformulier op haar website ter 

beschikking stellen. Het ingevulde Modelformulier dient te worden verstuurd per email aan info@bralex.nl of 

http://www.juridischevoorwaarden.nl/
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per schrijvende post aan het correspondentieadres van Bralex Webshops BV (Stavangersweg 16, 9723 JC 

Groningen, Nederland). 

5. Indien door de Consument een beroep wordt gedaan op het Herroepingsrecht zal Bralex Webshops BV het 

eventueel reeds door de Consument betaalde bedrag uiterlijk binnen dertig (30) kalenderdagen terugbetalen. 

6. De Consument kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van haar Herroepingsrecht indien de betreffende 

zaken compleet, onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd worden. De 

Consument dient na het inroepen van haar Herroepingsrecht het geleverde binnen veertien (14) 

kalenderdagen retour te zenden aan Bralex Webshops BV. De kosten waarvan voor rekening van de 

Consument komen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 

7. Op maat gemaakte producten en/of diensten zijn van de zichttermijn en het recht op herroeping uitgesloten. 

Een dergelijke uitsluiting zal duidelijk in het aanbod worden vermeld. 

 

Artikel 7. Facturatie en betaling 

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt betaling van bestelde zaken door volledige vooruitbetaling 

in één keer op een van de door Bralex Webshops BV op haar website aangeboden betaalwijzen. De Consument 

ontvangt na betaling een gespecificeerde factuur van Bralex Webshops BV per mail. 

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid 

1. Indien Bralex Webshops BV aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid, voor zover wettelijk 

toegestaan, beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het factuurbedrag van de 

Overeenkomst, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 

a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de 

vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden; 

b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Bralex Webshops BV aan de 

Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Bralex Webshops BV kunnen worden 

toegerekend; 

c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Consument aantoont 

dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene 

voorwaarden. 

2. Bralex Webshops BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen letselschade, 

gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie. 

3. Bralex Webshops BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard of in welke vorm dan ook, doordat zij is 

uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Eventuele kosten die 

hieruit voor Bralex Webshops BV voortvloeien komen voor rekening van de opdrachtgever. 

4. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn 

niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Bralex Webshops 

BV. 

 

Artikel 9. Kwaliteit, conformiteit en garantie 

1. Bralex Webshops BV garandeert dat alle door haar geleverde zaken deugdelijk, dat wil zeggen dat de 

geleverde zaken de veiligheid bieden die daarvan mag worden verwacht en dat de zaken van de hiervoor 

gebruikelijke kwaliteit zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de hier in redelijkheid te stellen 

eisen c.q. de expliciet tussen partijen overeengekomen eisen. 

2. De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij Bralex Webshops BV in geval van gebreken 

de zaken, geheel naar eigen inzicht, eerst zal omruilen of herstellen. Als een artikel niet kan worden hersteld 

of als het omgeruilde artikel eveneens gebreken vertoont, is de Consument gerechtigd de artikelen te 

retourneren onder restitutie van het volledige aankoopbedrag. 

3. Tekeningen, technische beschrijvingen, stalen, monsters, afbeeldingen, kleuren, maten en 

materiaalaanduidingen, worden door Bralex Webshops BV te goeder trouw en zo juist mogelijk opgegeven. 
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Deze informatieve gegevens zijn echter niet bindend. Afwijkingen in geleverde zaken met de in de branche 

gebruikelijke marges dienen te worden geaccepteerd en geven de Consument geen recht op reclame, 

vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht, tenzij bij de Overeenkomst uitdrukkelijk een kleinere 

marge voor afwijkingen is overeengekomen. 

 

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud 

1. Alle door Bralex Webshops BV geleverde zaken blijven eigendom van Bralex Webshops BV tot op het moment 

dat de Consument volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Bralex Webshops BV uit 

hoofde van enige met Bralex Webshops BV gesloten Overeenkomst tot het leveren van zaken en/of diensten, 

vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke Overeenkomst daaronder 

begrepen. 

2. Het is aan de Consument niet toegestaan beperkte rechten te vestigen op zaken welke zijn onderworpen aan 

het eigendomsvoorbehoud van Bralex Webshops BV. Indien derden (beperkte) rechten (wensen te) vestigen 

op aan het eigendomsvoorbehoud onderworpen zaken, zal de Consument Bralex Webshops BV hiervan 

onverwijld op de hoogte stellen. 

 

Artikel 11. Overmacht 

1. Ingeval er sprake is van overmacht is Bralex Webshops BV gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden dan wel 

de nakoming van haar verplichtingen jegens de Consument voor een redelijke termijn op te schorten zonder 

enige schadevergoedingen gehouden te zijn. 

2. Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare 

tekortkoming aan de zijde van Bralex Webshops BV, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers 

of een andere gewichtige reden aan de zijde van Bralex Webshops BV waardoor Bralex Webshops BV de 

opdracht niet tijdig of niet zonder naar objectieve maatstaven gemeten bovenmatige bezwarende inspanning 

en/of kosten kan uitvoeren. 

3. Indien Bralex Webshops BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft 

voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. 

het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Consument gehouden deze factuur te voldoen als betrof 

het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen 

zelfstandige waarde heeft. 

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 

1. Op alle tussen Bralex Webshops BV en de Consument gesloten overeenkomst is Nederlands recht van 

toepassing. 

2. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is telkens doorslaggevend voor de inhoud en uitleg van 

de voorwaarden. 

3. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – 

welke ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of 

gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van 

een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de 

woonplaats van de Consument. Dit laat onverlet dat Bralex Webshops BV met de Consument kan 

overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage. 
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Gebruiksvoorwaarden 

Deze gebruiksvoorwaarden beogen de bezoeker informatie te verstrekken over het gebruik van de website van 

Bralex Webshops BV en de (verkoop en levering van) producten die op de website van Bralex Webshops BV en 

haar partners worden aangeboden. 

 

Artikel 1. Definities 

In deze gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder: 

a. Bralex Webshops BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bralex Webshops B.V. 

b. Gebruiker: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijk of rechtspersoon die de website gebruikt. 

c. Gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, 

invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten 

gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren). 

d. Content: digitale gegevens en informatie in de breedste zin van het woord, waaronder teksten, afbeeldingen, 

hyperlinks, geluids- en videofragmenten en andere digitale (tekst)bestanden. 

e. Partner(s): de natuurlijke of rechtspersoon die aan Bralex Webshops BV is gelieerd of met Bralex Webshops 

BV een samenwerking is aangegaan ten behoeve van de (online) verkoop van producten of diensten. 

f. Website: de website van Bralex Webshops BV welke te bereiken is via de url: http://www.bralex.nl. 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid 

1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website. Wanneer een gebruiker gebruik 

maakt van de website geeft de gebruiker daarmee aan de onderhavige gebruiksvoorwaarden te aanvaarden. 

Bralex Webshops BV is echter te allen tijde gerechtigd de gebruiker toegang tot de website te ontzeggen. 

Indien de gebruiker niet akkoord gaat met de inhoud van deze disclaimer of een gedeelte daarvan, dient de 

gebruiker het verdere gebruik van de website en daarop aangeboden content te staken. 

2. Op de verkoop van door Bralex Webshops BV op haar website aangeboden producten zijn de algemene 

leveringsvoorwaarden van Bralex Webshops BV van toepassing. Voorts zijn op verkoop van de producten en 

diensten die op websites door partners van Bralex Webshops BV worden aangeboden eventueel de algemene 

(leverings)voorwaarden van de desbetreffende partner aanvullend van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders 

overeengekomen. 

3. Wanneer sprake is van een gezamenlijke bestelling, dat wil zeggen een koopovereenkomst waarbij zowel 

producten en/of diensten van Bralex Webshops BV alsmede van een of meerdere partners worden afgenomen, 

zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Bralex Webshops BV respectievelijk van de desbetreffende partner 

van toepassing naar gelang het door Bralex Webshops BV of haar partner geleverde deel van het pakket. In 

geval van strijd tussen de diverse algemene voorwaarden prevaleren de voorwaarden van Bralex Webshops 

BV boven die van haar partners, ongeacht de omvang van de door Bralex Webshops BV te leveren deel. 

 

Artikel 3. Hyperlinks en gebruiksvoorwaarden van partners 

1. De website bevat mogelijk hyperlinks naar websites van partners van Bralex Webshops BV en derden. Indien 

voor de gelinkte website van die betreffende partner of derde andere gebruiksvoorwaarden gelden, dan gaan 

die gebruiksvoorwaarden voor en hebben de onderhavige gebruiksvoorwaarden een aanvullende werking. 

2. Hyperlinks worden door Bralex Webshops BV enkel voor het gemak en informatie van de gebruiker verstrekt. 

Bralex Webshops BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud, producten en diensten die wordt aangeboden op 

de betreffende websites waarnaar wordt verwezen. Het feit dat Bralex Webshops BV een hyperlink opneemt 

betekent niet dat zij de inhoud van die website goedkeurt of daarvoor enige aansprakelijkheid aanvaardt. 

 

Artikel 4. Intellectuele eigendom 

Alle rechten op de website en de daarin opgenomen content berusten volledig bij Bralex Webshops BV, haar 

partners of haar adverteerders. Bralex Webshops BV behoudt zich alle rechten ter zake voor. Alle content op de 

website, in welke vorm dan ook, is auteursrechtelijk beschermd of valt onder het merkenrecht, handelsnaamrecht 

http://www.juridischevoorwaarden.nl/
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of enig ander recht van intellectuele of industriële eigendom van Bralex Webshops BV, haar partners of haar 

adverteerders. 

 

Artikel 5. Content 

1. De website en de hierin opgenomen content wordt geleverd zoals de gebruiker deze hier aantreft, zonder 

enige uitdrukkelijke of geïmpliceerde garantie. Beweringen en meningen, geuit in de mededelingen op de 

website, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Bralex Webshops BV.  

2. Bralex Webshops BV streeft naar een juiste informatievoorziening, maar garandeert niet dat de geboden 

content correct of altijd actueel is. Hoewel Bralex Webshops BV de content op de website van Bralex 

Webshops BV met uiterste zorg heeft samengesteld en haar uiterste best doet deze content zo nauwkeurig, 

actueel en volledig mogelijk te houden, kan de gebruiker aan deze informatie geen rechten ontlenen. 

 

Artikel 6. Gebruiksrecht 

1. Bralex Webshops BV verleent de bezoeker het recht om de content van de website uitsluitend voor 

persoonlijke doeleinden te gebruiken. Het is niet toegestaan content die van de website wordt verkregen te 

wijzigen, kopiëren, distribueren, te verbinden met andere website(s), aan derden ter beschikking te stellen, 

dan wel anderszins of verder te gebruiken dan vermeld in deze gebruiksvoorwaarden. 

2. Het is niet toegestaan de website te gebruiken voor onrechtmatige handelingen dan wel handelingen welke op 

grond van deze gebruiksvoorwaarden of de wet niet zijn toegestaan. Het is, met inachtneming van deze 

gebruiksvoorwaarden, wel toegestaan de website en de content te gebruiken voor zover dit technisch gezien 

noodzakelijk is om de website te kunnen raadplegen en producten of diensten van Bralex Webshops BV en 

haar partners af te nemen. Ieder ander gebruik wordt uitdrukkelijk verboden. 

3. In het bijzonder is het verboden om: 

a. de website en daarop aangeboden content  te monitoren; 

b. de website en daarop aangeboden content te verveelvoudigen of na te bootsen; 

c. de website en daarop aangeboden content integraal te downloaden; 

d. de verwerkingskracht van de servers waarvan Bralex Webshops BV gebruik maakt voor andere doelen te 

gebruiken dan toegestaan; 

e. de website te overvloeden met elektronisch berichtenverkeer dat bestemd is om de werking te verstoren. 

 

Artikel 7. Beveiliging van (persoons)gegevens 

Bralex Webshops BV spant zich in om haar website of de server waar haar website op staat alsmede eventueel 

door Bralex Webshops BV via haar website verzamelde en verwerkte (persoons)gegevens naar de stand van 

techniek met passende beveiligingsmaatregelen te beschermen tegen virussen of schadelijke programma's. 

 

Artikel 8. Plaatsen van berichten 

De berichten die de bezoeker op de website achterlaat en voor derden te lezen zijn, dienen een duidelijk en 

aantoonbaar verband met de inhoud van de website te hebben en dienen niet in strijd met de openbare orde of 

goede zeden te zijn, niet beledigend of anderszins aanstootgevend voor of onrechtmatig jegens derden te zijn, 

geen inbreuk te maken op rechten van derden, geen aanleiding tot strafrechtelijke of civielrechtelijke procedures 

te kunnen zijn en geen virussen of andere schadelijke codes of inhoud te bevatten. Bralex Webshops BV is te allen 

tijde gerechtigd om geplaatste berichten te weigeren, te verwijderen, te wijzigen en/of deze berichten aan 

(justitiële) overheidsinstanties te verstrekken indien de berichten daartoe aanleiding geven. 

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid 

Bralex Webshops BV sluit iedere aansprakelijkheid uit voor iedere directe, indirecte en gevolgschade, schade uit 

welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van de website. Tevens 

sluit Bralex Webshops BV iedere aansprakelijkheid uit als gevolg van het gebruik van de content op de website of 

als gevolg van het zoeken van toegang tot enige andere content door middel van het volgen van hyperlinks naar 
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websites van derden, dan wel door de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen, tenzij en 

voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Bralex Webshops  BV. 

 

Artikel 10. Conversie 

Indien enige bepaling uit deze gebruiksvoorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar is dan 

wordt deze bepaling geacht te zijn vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling welke de 

oorspronkelijk intentie van de nietige, vernietigbare of niet-afdwingbare bepaling zoveel mogelijk benadert. De 

overige bepalingen blijven onverminderd van kracht. 

 

Artikel 11. Verkoop producten 

Voor de levering van producten en diensten op de website gelden deze en de op de (koop)overeenkomst van 

toepassing verklaarde algemene leveringsvoorwaarden. Onderhavige gebruiksvoorwaarden zijn voor situaties 

welke de levering van producten en diensten betreffen, aanvullend van toepassing. Bij strijdigheden prevaleren de 

algemene leveringsvoorwaarden. 

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

Alle geschillen, inclusief geschillen welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, welke op enigerlei 

wijze verband houden met het gebruik van de website van Bralex Webshops BV worden uitsluitend beheerst door 

Nederlands recht. 

 

Artikel 13.Wijziging van de website en gebruiksvoorwaarden 

Bralex Webshops BV is te allen tijde gerechtigd de content op website en de inhoud van deze 

gebruiksvoorwaarden te wijzigen of de exploitatie van de website te beëindigen. Bralex Webshops BV adviseert de 

gebruiker om deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen. 
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1. Retourneren van producten  

Heeft u het product nog niet geopend? Dan kunt u de overeenkomst gedurende 14 dagen na ontvangst kosteloos 

ontbinden. Hieronder staat beschreven hoe u het product kunt retourneren.  

Termijn  

Indien het product ongeopend is, kunt u de overeenkomst ontbinden door binnen 14 dagen na ontvangst van het 

product het modelformulier rma.bralex.nl voor ontbinding in te vullen en aan ons toe te sturen. Vervolgens dient u 

de ongeopende producen binnen 14 dagen en goed verpakt aan ons retour te zenden. De kosten voor het retour 

zenden van producten komen voor uw eigen rekening.  

2. Retourneren van producten waarvan de verzegeling verbroken is 

Heeft u het product al geopend, dan heeft u in principe (volgens de wet) niet langer het recht om het product aan 

ons terug te sturen. De reden hiervoor is dat het gaat om een hygiëne-product waarop de wettelijke zichttermijn 

niet van toepassing is. 

3. Algemene bepalingen voor retourzendingen  

De onderstaande bepalingen gelden zowel voor het retour zenden van ongeopende als geopende producten.  

Retourprocedure  

Voor een snelle en goede verwerking van uw retourzending is het volgende van belang:  

Gebruik het online modelformulier voor ontbinding: rma.bralex.nl 

Vermeld altijd uw bestelnummer, de reden van retour (niet verplicht) en om welke producten het gaat Verpak uw 

retourzending goed, zodat deze in goede staat bij ons binnenkomt  

Volg de instructies in de e-mail die u ontvangt over het retoursturen van het pakket Let op! Bewaar het 

verzendbewijs met de Track & Trace code goed  

Beoordeling retourzending  

Zodra we uw retourzending hebben ontvangen, ontvangt u van ons per e-mail bericht hierover. Vervolgens zullen 

wij de retourzending beoordelen. Het teruggezonden product moet in ieder geval aan de volgende voorwaarden 

voldoen, voordat we een terugbetaling doen:  

Het artikel moet compleet  

Het artikel mag niet beschadigd of kapot zijn  

Het product is voorzien van de fabrieksverpakking  

 

Producten dienen binnen 14 dagen retour te worden gezonden  

Terugbetaling  

Wanneer u een product volgens de hierboven aangegeven retourprocedure retour heeft gezonden, zullen we 

uiterlijk binnen 14 dagen het volledige aankoopbedrag van het product, inclusief de verzendkosten die u heeft 

http://www.juridischevoorwaarden.nl/
http://rma.bralex.nl/
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betaald voor de ontvangst van de zaken, terug betalen. Terugbetaling geschiedt op dezelfde wijze en aan dezelfde 

bank- of girorekening als waarvandaan uw betaling afkomstig is.  

Postbedrijf  

U bent volledig vrij in het postbedrijf dat u inschakelt om de producten aan ons te retourneren. Van belang is 

echter wel dat u de producten aan het volgende adres retourneert (en dus niet aan een af- of ophaalpunt):  

Bralex Webshops B.V. Stavangerweg 16a 9723 JC Groningen Nederland  

Retourkosten  

De tarieven voor het retour sturen van uw product worden vastgesteld door het postbedrijf dat u inschakelt. Wij 

hebben geen invloed op deze tarieven. Veelgebruikte postbedrijven zijn PostNL en DHL. Wanneer een product 

geruild of vervangen moet worden door een fout van ons, dan zijn de kosten van het retour zenden voor onze 

rekening. In onderstaande gevallen hoeft u geen retourkosten te betalen of betalen we deze aan u terug:  

Het verkeerde product is geleverd Het pakket is verkeerd geleverd Het product is kapot bij aankomst  

Het product is over datum (zonder vermelding op de product pagina en buiten wettelijke THT termijn)  

Vragen  

Heeft u een vraag over het retour zenden van een product? Neemt u dan contact op met onze klantenservice.  

E-mail: info@bralex.nl  

Telefoon: 085-8769678  

Adres: Stavangerweg 16, 9723 JC Groningen, Nederland 

http://www.juridischevoorwaarden.nl/
mailto:info@bralex.nl

