
        Leveringsvoorwaarden Bo-Bottles  

Artikel 1  

Definities In deze algemene voorwaarden worden in de hierna volgende termen de navolgende 

betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:  

a.  Bo-Bottles : de gebruiker van deze algemene voorwaarden:  

Bo-Bottles B.V. gevestigd aan de Strijp 1, 3947BM Langbroek ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel van Utrecht onder nummer 74133306  (hierna te noemen Bo-Bottles)  

b. klant: iedere natuurlijke- of rechtspersoon met wie Bo-Bottles een overeenkomst aangaat  

c. : de overeenkomst tussen de klant en Bo-Bottles;  

Artikel 2 Algemeen  

2.1 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk 

schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.  

2.2 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd 

mochten  worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van 

toepassing. Bo-Bottles en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter 

vervanging van de nietige c.q.  vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor 

zoveel mogelijk het doel en de strekking  van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. 

 

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes  

3.1  Het assortiment dat wordt aangeboden kan worden gewijzigd.  

3.2 Op de website wordt getracht de afbeeldingen zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen 

met de werkelijkheid. Kennelijke typefouten en afwijkingen worden voorbehouden.  

3.3  De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in Euro’s, exclusief wettelijke 

belastingen en transportkosten.  

3.4  Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.  

3.5  Bo-Bottles heeft te allen tijde het recht te bepalen, dat bepaalde producten niet altijd op 

voorraad zijn en een langere levertijd kunnen hebben dan overeengekomen.   

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst  

4.1  De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod 

en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 

Artikel 5 Prijswijziging  

5.1  Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen na de totstandkoming van de 

overeenkomst, dan is de klant bevoegd de overeenkomst op te zeggen op de dag waarop de 

prijsverhoging ingaat.  

5.2  Prijsverhoging na de totstandkoming van de overeenkomst is toegestaan indien de 

prijsverhoging het gevolg is van een wettelijke regeling of bepaling, productiekosten of valuta 

schommelingen.  

Artikel 6 Leveringen en leveringstermijnen                                                                                    6.1  

Producten die niet voorradig zijn, worden door Bo-Bottles besteld en in overleg met de klant later 

aan de klant verzonden. Indien de bestelde producten niet binnen 30 dagen geleverd kunnen 

worden, heeft de klant het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden.  



6.2  De bestelde producten worden verzonden naar het door de klant opgegeven adres.  

6.3  Indien de klant meerdere producten bestelt, kan het zijn dat het in meer dan één levering wordt 

uitgeleverd.  

6.5  Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan de klant zijn bezorgd, gaat het 

risico waar het deze producten betreft, over op de klant.                                                                                

Artikel 7 Betaling  

Bij opdracht zal 100% van het totale factuur bedrag voldaan worden. Mochten er andere afspraken 

zijn gemaakt met de klant met betrekking tot de betaling dan blijven de geleverde producten 

eigendom van Bo-Bottles tot het totale factuur bedrag is voldaan en is Bo-Bottles gerechtigd de 

geleverde producten retour te halen, alle kosten hier mee gemoeid zijn volledig voor rekening van de 

klant.    

Artikel 8 Ontbinding  

8.1  De klant heeft het recht gedurende 5 werkdagen na ontvangst van het product de overeenkomst  

te ontbinden als deze niet voldoet aan de overeengekomen afspraken van het geleverde product.  

Bo-Bottles zal bij een dergelijke ontbinding binnen 30 dagen na ontvangst van het product de reeds 

betaalde gelden restitueren exclusief verzendkosten. Bij de bevestiging van de opdracht van de 

bestelde producten zal de klant per E-mail de leveringsvoorwaarden ontvangen en hier op gewezen 

worden.  

8.2  Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig lid 1 van dit artikel ontbindt, zijn de 

verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant.  

8.3  Indien de klant nadat hij van Bo-Bottles een ingebrekestelling heeft en de klant binnen de daarin 

gestelde termijn niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan welke voortvloeien uit de overeenkomst, 

heeft Bo-Bottles de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden.  

8.4  Voorts is Bo-Bottles bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden 

voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar 

maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich 

anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van 

de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.  

Artikel 9 Klachtenregeling en verjaring  

9.1  Bo-Bottles raadt aan de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de 

daarbij gebleken gebreken binnen 24 uur per e-mail of schriftelijk te melden.  

9.2  Klachten kunnen per e-mail gemeld worden aan  info@Bo-Bottles.com of de exclusieve retailer 

van  Bo-Bottles.  

9.3  Klachten worden binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de 

termijn van  30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de 

vertragingsduur.  

9.4  Door Bo-Bottles als ondeugdelijk erkende producten zullen door haar worden vervangen. De 

kosten welke  gepaard gaan met het  vervangen van ondeugdelijke producten zijn voor rekening van 

Bo-Bottles. 

Artikel 10 Overmacht                                                          

In geval van overmacht is Bo-Bottles niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant 

ontstane schade. 


