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Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer 
 
Matthijs de Vaan  
Wilhelminalaan 129 (postadres) 
2625 LH Delft 
E-mailadres: Info@estunt.nl 
KvK-nummer: 57290474 
Btw-identificatienummer: NL204738283B01 
 
Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: 
de 
gegevens over de toezichthoudende autoriteit: 
 
Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent: 
- de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten; 
- de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is 

toegekend; 
- een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en 

aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn. 
 
 

Artikel 2 – Toepasselijkheid  
 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en 

op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. 
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene 

voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet 
mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven 
dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de 
consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 



3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het 
vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze 
algemene voorwaarden langs 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 dit 
redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, 
worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan 
worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg 
of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 

 
 

Artikel 3 – Het aanbod 
 
1. Aangeboden producten kunnen gebruikt zijn, dit is in de omschrijving van het 

betreffende product vermeld. 
De mate van het gebruik van het artikel wordt vastgesteld door de ondernemer, hieraan 
kunnen geen rechten worden ontleend. 

2. Afbeelding geplaats bij de producten dienen slechts ter illustratie, aangezien elk product 
andere gebruik sporen kan hebben is het onmogelijk om per product de juiste foto’s 
online te zetten, als u toch graag  

3. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. 
4. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot 

alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via 
e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. 
Estunt garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de 
gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen 
aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding. 

 
 

Artikel 4 – De overeenkomst 
 
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het 

moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de 
daarbij gestelde voorwaarden. 

2. 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. 

 
 



Artikel 5 – De prijs 
 
1. Vermelde prijzen zijn inclusief 21,00% btw tenzij anders vermeld. Zo wordt er bij marge 

producten geen btw in rekening gebracht. Hierop is de margeregeling van toepassing. 
2. Prijswijzigingen zijn voorbehouden.  
3. Verzenkosten zijn niet bij de vermelde productprijs weergegeven. De kosten voor het 

verzenden van een pakket kunnen verschillen en wordt daarom op het einde van de 
bestelling vastgesteld. Deze kosten komen bovenop de uiteindelijke prijs. 

 
 

Artikel 6 – Conformiteit en Garantie 
4. Voor gebruikte artikelen (aangegeven als gebruikt* of nieuwstaat*) geld een standaard 

garantie van 30 dagen tenzij anders overeengekomen. Op nieuwe artikelen (aangegeven 
als nieuw*) wordt 3 maanden garantie versterkt, tenzij anders overeengekomen. 

5. Garantie heeft betrekking op de juiste werking van het product, op uiterlijke condities 
kan geen garantie worden verstrekt. Er is geen sprake van garantie indien de slijtage als 
normaal kan worden beschouwd. 

6. Indien Estunt om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal 
die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met 
betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. 

7. Garantie kan niet worden verleend indien de koper wijzigingen aan het product heeft 
aangebracht of als het product door opzet of nalatig onderhoud schade heeft geleden. 

 
 

Artikel 7 – Levering en uitvoering 
 
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in 

ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. 
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft 

gemaakt. 
3. De ondernemer zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk 

binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de 
bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk 
kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de 
bestelling geplaatst heeft bericht.  

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de 
consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na 
ontbinding, terugbetalen. 

5. 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.  

6. Verzenden per post is voor risico van de koper. Estunt is niet aansprakelijk voor het 
zoekraken of beschadigingen van pakketten. 



 
 

 

Artikel 8 – Betaling 
 
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde 

bedragen te worden voldaan binnen 7 dagen. 
Wordt hieraan niet voldaan dan is de ondernemer gerechtigd de overeenkomst te 
ontbinden zonder opgaaf van reden. 

2. Als betaalmethode dient gekozen te worden voor vooruitbetaling d.m.v. 
internetbankieren. Het volledige factuurbedrag dient te worden voldaan voordat de 
bestelling verwerkt wordt. 

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens 
onverwijld aan de ondernemer te melden. 

4. 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. 

 
 

Artikel 9 – Klachtenregeling 
 

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig 
en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de 
gebreken heeft geconstateerd. 

2. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) 
inspecteren. Klachten van Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of 
de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Koper binnen drie dagen na 
levering aan Estunt ter kennisgeving worden gebracht. 

3. De Koper, is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde reclame 
bestaat, terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan komen alle 
kosten welke aan terugzending zijn verbonden ten laste van de Koper. Estunt is in dat 
geval vrij de producten voor rekening en risico van de Koper onder derden op te slaan. 
 
 

Artikel 10 – Geschillen 
 
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene 

voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 
 


