
Algemene Voorwaarden LEER2020 
 

Artikel 1. Algemeen 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst uit de 
webshop van Leer2020 (hierna te noemen LEER2020), en een Wederpartij waarop LEER2020 
deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet 
door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

1.1 Aanvullende Voorwaarden kunnen van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of 
producten, mits nadrukkelijk aangegeven. 

1.2 Indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen kan van deze algemene 
voorwaarden afgeweken worden. De overige bepalingen van deze voorwaarden 
blijven dan van kracht blijven. 

1.3 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van 
deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van 
deze bepalingen. 

1.4 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene 
voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest 
van deze algemene voorwaarden. 

1.5 Algemene voorwaarden van een Wederpartij zijn alleen van toepassing op een 
overeenkomst tussen LEER2020 en Wederpartij wanneer LEER2020 hier schriftelijk 
mee instemt. 

1.6 Onder Wederpartij wordt verstaan iedere bezoeker van de webshop van LEER2020 
en elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met LEER2020 een overeenkomst 
aangaat. 

1.7 Door het gebruik van LEER2020 en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de 
Wederpartij deze algemene voorwaarden. 

Artikel 2.  Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten 
2.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een    orderbevestiging aan de 

Wederpartij is overhandigd per e-mail naar het door Wederpartij opgegeven e-mail 
adres. 

2.2 Wederpartij en LEER2020 komen overeen dat door gebruik te maken van 
elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra 
aan de voorwaarden in artikel 2.1 is voldaan.  

2.3 Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan 
zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de 
eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de 
overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening 
worden gebracht. 

Artikel 3.  Prijzen 
3.1 Alle prijzen in de webshop van LEER2020 zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn inclusief 

omzetbelasting. 

Artikel 4.   Betaling 
4.1 Betaling van bestellingen in de webshop van LEER2020 gaan op een veilige en snelle manier 

via bekende en kwalitatieve Online Payment Providers. Je kunt betalen op diverse 
manieren; welke op de website zijn aangegeven. 

Artikel 5.   Levering en leveringstijd 
 
5.1 LEER2020 streeft ernaar bestellingen uit de webshop zo spoedig mogelijk na 

ontvangst van betaling te bezorgen op het door Wederpartij opgegeven adres.  
5.2 Aangezien wij een ambachtelijk bedrijf voeren is het mogelijk, dat een bepaald 

product tijdelijk uitverkocht is. Wij zuIlen in dat geval een langere levertijd 
aanhouden, dan eerder aangegeven. Hierover zullen wij altijd communiceren met de 
Wederpartij. Wij zullen alles in het werk stellen om deze situaties te voorkomen. Op 
verzoek van de Wederpartij kan de bestelling dan ongedaan gemaakt worden. 
Betalingen zullen dan door LEER2020 gecrediteerd worden. 

5.3 Wanneer door omstandigheden een bestelling niet binnen de hierboven (artikel 5.1.) 
vermelde termijn wordt geleverd is LEER2020 niet verplicht tot enige vorm van 
schadevergoeding aan de Wederpartij. 

Artikel 6.   Retourneren en Service 
6.1 Herroepingrecht 

Artikelen besteld in de webshop van LEER2020 mogen zonder opgaaf van redenen 
binnen veertien dagen na aflevering van het betreffende artikel(en) geretourneerd 
worden. Van dit herroepingrecht zijn uitgezonderd producten die: 
- tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van koper; 
- duidelijk persoonlijk van aard zijn; 
- meer dan 40% afgeprijsd zijn. 

6.2 Indien gebruik wordt gemaakt van het herroepingrecht zoals hierboven beschreven 
in artikel 6.1, draagt LEER2020 zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen. 

6.3 Artikelen die teruggestuurd worden om te ruilen of te retourneren moeten nog 
voorzien zijn van alle labels. LEER2020 neemt geen artikelen terug die: 
- gedragen en/of gewassen zijn 
- hersteld en/of bewerkt zijn 
-beschadigd zijn 

6.4 Retouren kunnen verzonden worden naar het volgende adres: LEER2020 – 
Morgenweg 9 – 5406NJ Uden. Kosten voor het terugzenden van artikelen komen 
voor rekening van de klant. 

6.5 Wanneer een terugzending aan bovenstaande voorwaarden uit artikel 6 voldoet zal 
LEER2020 binnen 14 dagen een terugbetaling verzorgen. 

6.6 Wanneer een terugzending niet bovenstaande voorwaarden uit artikel 6 voldoet is 
LEER2020 niet verplicht de artikelen van de terugzending aan de Wederpartij te 
crediteren. 

6.7 Wanneer een Wederpartij artikelen retourneert voor een vervangend artikel zal de 
Wederpartij dit melden via email bij info@leer2020.com 

6.8 Wanneer Wederpartij artikelen wilt omruilen zal LEER2020 dit verzoek behandelen 
zodra LEER2020 de betreffende artikelen retour heeft ontvangen van de 
Wederpartij. De kosten voor de verzending van het alternatieve artikel zijn voor 
rekening van de klant. 

6.9 Wanneer het vervangend artikel goedkoper is dan het origineel bestelde artikel zal 
LEER2020 het verschil in kosten binnen 14 dagen aan Wederpartij crediteren.  

Artikel 7.  Garantie en aansprakelijkheid 
7.1 LEER2020 garandeert dat de te leveren zaken uit de webshop van LEER2020 voldoen 

aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij 
zijn van welke gebreken ook.  

7.2  Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie. 
7.3  In geval van schade aan de door LEER2020 geleverde artikelen is Wederpartij 

verplicht het betreffende product aan LEER2020 te retourneren om zodoende een 
goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. 

7.4 Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht LEER2020 zich tot het leveren 
van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen. 

7.5 Indien LEER2020 gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de 
schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met 
betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. 

7.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie 
wanneer: 
-slijtage als normaal kan worden beschouwd  
- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder 
begrepen reparaties die niet met toestemming van LEER2020 zijn verricht 
- indien de originele factuur niet kan worden overlegd, deze is gewijzigd of 
onleesbaar is gemaakt; 
- indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend 
of onoordeelkundig gebruik; 
- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid. 

7.7 De Wederpartij is gehouden LEER2020 te vrijwaren voor enige aanspraak die derden 
ter zake van de overeenkomst tegen LEER2020 mochten doen gelden, voor zover de 
wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening 
van Wederpartij dienen te komen.  

Artikel 8.  Overmacht 
8.1 LEER2020 is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van 

de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een 
omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een 
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.  

8.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen 
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende 
oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop LEER2020 geen invloed kan uitoefenen, 
doch waardoor LEER2020 niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. LEER2020 
heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die 
(verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat LEER2020 zijn 
verbintenis had moeten nakomen.  

8.3 LEER2020 kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen 
uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee 
maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, 
zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

8.4 Indien LEER2020 ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de 
overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en 
aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde 
toekomt, is LEER2020 gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te 
komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te 
voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.  
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