
 

 
 
 
Algemene voorwaarden www.etenbijdezandstuve.nl Kampeerdorp de Zandstuve B.V. 
 
1. Overeenkomst 
1.1. Door het plaatsen van een bestelling op de website www.etenbijdezandstuve.nl accepteert u het 
aanbod van Kampeerdorp de Zandstuve en gaat u een overeenkomst aan met dit bedrijf. Het bedrijf 
zal uw bestelling voor u klaarmaken en bezorgen. 
1.2. In het kader van deze overeenkomst worden er door Kampeerdorp de Zandstuve 
persoonsgegevens verwerkt. Dit wordt altijd gedaan conform de geldende wetgeving.  
1.3 Kampeerdorp de Zandstuve zal uw persoonsgegevens in ieder geval nimmer zonder uw 
toestemming vervreemden aan derden. 
 
2. Levering 
2.1 De prijzen die vermeld staan op de website zijn exclusief de kosten voor bezorging. De kosten van 
het bezorgen bedragen €2,50 per bestelling.  
2.2 Bestellingen die bezorgd moeten worden kunnen via internet geplaatst worden tot het systeem 
van de website het aangeeft.  
2.3 Alhoewel er naar gestreefd wordt uw bestelling te bezorgen op de gewenste tijd, zijn er altijd 
omstandigheden, zoals weer en drukte, die ertoe bijdragen dat deze tijd kan afwijken.  Wij streven 
ernaar uw bestelling zo snel mogelijk af te leveren.  
2.4 Het risico voor wat betreft de bestelling gaat over op u nadat de bestelling is geleverd en betaald. 
 
3. Betaling 
Voorafgaande betaling is mogelijk op de wijze zoals dit aangeboden wordt op 
www.etenbijdezandstuve.nl. De bezorger heeft uit veiligheidsoverwegingen geen gepast geld bij zich 
 
4. Rechten van intellectuele eigendom 
Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot (de content van) 
www.etenbijdezandstuve.nl en de aangeboden producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal 
berusten uitsluitend bij Kampeerdorp de Zandstuve. Onder rechten van intellectuele eigendom 
worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, 
databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom. 
 
5. Aansprakelijkheid 
5.1 De totale aansprakelijkheid van Kampeerdorp de Zandstuve wegens een toerekenbare 
tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot 
vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen 
prijs. 
5.2 De aansprakelijkheid van Kampeerdorp de Zandstuve B.V. voor schade door dood, lichamelijk 
letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan het verzekerde 
bedrag.  
5.3 De aansprakelijkheid van Kampeerdorp de Zandstuve B.V. voor indirecte schade, gevolgschade, 
gederfde winst, gemiste besparingen, is uitgesloten. 
 
6. Toepasselijk recht 
6.1 De overeenkomsten tussen Kampeerdorp de Zandstuve B.V. en u worden beheerst door het 
Nederlandse recht en zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.  
 

http://www.etenbijdezandstuve.nl/

