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Definities
Bedenktijd: de termijn waarbinnen het herroepingsrecht kan worden ingeroepen
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en
een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Dag: kalenderdag;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om
informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige
raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van
de overeenkomst op afstand;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan
consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de
ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten tot en met het
sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken
voor communicatie op afstand.
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van
een overeenkomst zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn
samengekomen.
Algemene voorwaarden: de onderhaving Algemene Voorwaarden van de ondernemer.
Identiteit
Comfykids
Maartensdijklaan 165
E-mailadres: info@comfykids.nl

KvK-nummer: 77875257
Btw-identificatienummer: NL249243519B01
Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke
tot stand gekomen overeenkomsten op afstand tussen en bestellingen tussen ondernemer en
consument. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze
algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. De tekst van deze algemene
voorwaarden wordt langs de elektronische weg aan de consument ter beschikking worden
gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden
opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden
voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld
vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk
benaderd. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden
beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. Onduidelijkheden over de uitleg of
inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden
‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Het aanbod
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten
en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het
aanbod door de consument mogelijk te maken. De afbeeldingen betreffen een
waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Evidente kennelijke vergissingen
dan wel kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer op geen enkele wijze. Elk
aanbod van een product bevat tenminste:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de prijs inclusief btw;
de eventuele kosten van verzending;
de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor
nodig zijn;
het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de
ondernemer de prijs garandeert;
de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik
van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere
grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze
deze voor de consument te raadplegen is;
de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem
in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien
gewenst herstellen;

•
•

de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden
gesloten;
de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop
de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen.

De overeenkomst
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de
ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het
aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd heeft
de consument het recht om de overeenkomst ontbinden.
De ondernemer verplicht zich passende, technische alsmede organisatorische maatregelen ter
beveiliging van de elektronische overdracht van data te treffen en draagt zorgt voor een veilige
webomgeving. Ten behoeve van de elektronische betaling heeft de ondernemer eveneens
passende veiligheidsmaatregelen in acht te nemen.
De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan
zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang
zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op
grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij
gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere
voorwaarden te verbinden.
De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie,
schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan
worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: het bezoekadres van de
vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik
kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het
herroepingsrecht; informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze
gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van
meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

Herroepingsrecht
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder
opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag
na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen
en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te
kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht
gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en
verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte
redelijke en duidelijke instructies.

Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit
binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het
kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument
kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het
product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde
zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
Kosten in geval van herroeping
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten
van terugzending voor zijn rekening. Indien de consument een geldbedrag betaald heeft voor
het product, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen
na de terugzending of herroeping, terugbetalen. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde
betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk
toestemming geeft voor een andere betaalmethode. Bij beschadiging van het product door
onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele
waardevermindering van het product.
De prijs
Gedurende de in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn in euro’s en
inclusief btw.

Conformiteit en Garantie
De ondernemer staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het
aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid
en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke
bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur
verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op
grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de
ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden
in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De
ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de
producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen
ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
De garantie geldt niet indien:
•
•

De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door
derden heeft laten repareren en/of bewerken;
De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins
onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer
en/of op de verpakking behandeld zijn;

•

De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid
heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste
materialen.

Levering en uitvoering
De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst
nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen
tot verlening van diensten. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het
bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
In geval van ontbinding zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich
inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op
duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij
vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het
moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer
bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging
De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot
het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen
tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een
opzegtermijn van ten hoogste één maand.
De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde
tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe
overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
•
•
•

te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in
een bepaalde periode;
tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft
bedongen.

Verlenging

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren
van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden
verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die
strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend
worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze
verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn
van ten hoogste één maand.
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren
van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als
de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en
een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het
geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en
tijdschriften. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren
van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt
niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of
kennismakingsperiode.

Duur
Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de
overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij
de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur
verzetten.
Betaling
Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde
bedragen direct te worden voldaan. De consument heeft de plicht om onjuistheden in
verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. In geval van
wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het
recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te
brengen.
Klachtenregeling
Onverhoopte klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd,
volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de
gebreken heeft geconstateerd.
Bij de ondernemer ingediende klachten worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een
termijn van 7 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een
voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen
eerdergenoemde termijn geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer
de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar
is voor de geschillenregeling.

Geschillen
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene
voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de
consument woonachtig is in het buitenland.
Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten
nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige
wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op
een duurzame gegevensdrager.
Privacy beleid
Comfykids respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de
persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw
gegevens om uw bestelling(en) zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Mochten wij
uw gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, dan zijn wij verplicht om daarvoor uw
toestemming te vragen. Comfykids zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en
zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die betrokken zijn bij het uitvoeren van
uw bestelling.
Comfykids gebruikt de gegevens van haar klanten op de volgende wijze. Als u een bestelling
plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw
bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Om het winkelen
bij Comfykids zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, slaan wij met uw toestemming uw
persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en uw gebruik van onze
diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en in uw voordeel verbeteren.
Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en om
u op de hoogte te houden van speciale aanbiedingen en acties. Wanneer u hier niet langer prijs
op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website.
Als u bij Comfykids een bestelling plaatst, bewaren wij, indien gewenst, uw gegevens op een
Secure Server (beveiligde computer). Gegevens over het gebruik van onze website en de
feedback die wij krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze website verder te ontwikkelen
en te verbeteren. Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of
andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze
bezoekers. Wel behouden wij het recht van moderatie in bijdragen die niet aan onze
websitevoorwaarden voldoen. Wanneer u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw
naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken wij om de actie uit te voeren, de
prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten. Comfykids
verkoopt uw gegevens niet. Wij delen uw adresgegevens uitsluitend met partijen die wij
inschakelen voor de levering van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde
derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Indien u vragen heeft ten aanzien van de privacy statement van Comfykids, dan staat het u
uiteraard vrij om contact met ons op te nemen. Onze klantenservice helpt u graag verder in het
geval u informatie wenst te hebben over het gebruik van uw gegevens of wanneer u deze wenst
te wijzigen. Deze privacyverklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld.

Verzend & retourneren
Betaalmogelijkheden
U kunt uw bestelling op verschillende manier betalen. Momenteel bieden we de volgende
betaalmethodes aan:
- iDeal
- Visa, MasterCard, Maestro
- Apple Pay
- Google Pay
- Overboeking via bank
- Klarna (achteraf betalen)
Verzending & Levering
Wij doen ons best de bestelling zo spoedig mogelijk bij u af te leveren. Bestellingen die in
Nederland op werkdagen vóór 12:00 worden gedaan en bij ons op voorraad zijn, proberen wij
dezelfde dag nog te verzenden. Niet altijd lukt het ons echter om dit na te komen, soms zijn
producten niet voorradig en dan kan de levering van uw bestelling iets langer duren. Op de
productpagina staat een indicatie van de levertijd. Mochten wij om wat voor reden dan ook deze
levertijd niet halen, dan brengen wij u hier natuurlijk zo spoedig mogelijk van op de
hoogte. Sommige van onze producten hebben een langere levertijd. Dit staat altijd bij het
desbetreffende product vermeld inclusief de verwachtte verzendtijd.
De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten.
Verzendkosten binnen Nederland:
Standaard pakketten: €4,95 bij bestellingen < €90,Zwaardere pakketten (>10kg): €13,Gratis verzendkosten voor bestellingen boven de €90,Belgium and Germany:
Standard parcels: €9,95 for orders < €130,Heavy parcels (>6kg) €25,95
Free shipping for orders above €130,Rest of the world:
We ship worldwide. For orders to other countries, please sent an email to info@comfykids.nl
for the possibilities and current rates.

Hoe werkt de levering?
Zodra u uw bestelling heeft geplaatst ontvangt u van ons een bevestigingsmail. Vervolgens
ontvangt u van ons per e-mail uw Track & Trace code met een link naar de website van het
koeriersbedrijf waar u uw bestelling kunt volgen. Over het algemeen zal de aflevering de
eerstvolgende werkdag tussen 9:00 en 18:00 plaatsvinden. Helaas kunnen wij het moment van
aflevering niet garanderen. Is een product niet op voorraad en wilt u graag weten wanneer het
weer beschikbaar is? Stuur een mail naar info@comfykids.nl zodat wij u op de hoogte kunnen
houden.

Retourneren
Indien het product niet aan de verwachtingen voldoet dan heeft u het recht tot 14 dagen na
ontvangst zonder opgave van redenen de bestelling te annuleren. Na annulering heeft u
nogmaals tot 14 dagen om (een gedeelte van) de bestelling te retourneren. Om gebruik te
maken van uw herroepingrecht kunt u contact opnemen met info@comfykids.nl zodat wij u een
retourformulier kunnen toesturen.
Overige producten kunnen alleen ongebruikt en in originele verpakking geretourneerd worden.
Dit is inclusief alle (aangehechte) accessoires. Wanneer een geretourneerd product niet aan
deze voorwaarden voldoet dan zullen wij contact met u opnemen; in dit geval kunnen wij niet
overgaan tot terugbetaling. Wanneer de orde in goede staat is ontvangen, zullen wij deze
beoordelen en verwerken. Binnen 5 werkdagen na ontvangst retour zullen wij overgaan tot de
terugbetaling.
De kosten voor de retourzending zijn voor de klant, deze bedragen circa €6,95 per pakket.
Raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Kwijtraken van een
geretourneerd pakket is voor de rekening van de klant. Vraagt u hierom altijd om een
track&trace code bij het postkantoor. Hiermee kunnen we ten alle tijden nagaan wat er met het
pakket is gebeurd.
Het pakket kan geretourneerd worden aan:
Comfykids
Maartensdijklaan 165
2541 XH Den Haag
Disclaimer
Op het gebruik van deze website ‘’www.comfykids.nl’’ zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden
van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben
genomen van de gebruikersvoorwaarden en deze te hebben aanvaard. COMFYKIDS streeft
ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie te bieden. Hoewel deze informatie met
de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat COMFYKIDS niet in voor de
volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.
Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van COMFYKIDS zijn beschermd door auteursrecht en andere
intellectuele eigendomsrechten. Niets uit deze publicaties en uitingen mogen op welke manier
dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt,
zonder dat COMDYKIDS daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.
Klachten
Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om
klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@comfykids.nl

