
LEVERINGSVOORWAARDEN voor Boeken van Het BouwRechtBedrijf versie 10 mei 2013 

 

1. ALGEMEEN  

 Het BouwRechtBedrijf is een handelsnaam van mr. B.E. Hertstein. De onderneming is ingeschreven in 

 het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24428745. 

 

2. DEFINITIES 

2.1 Uitgever: Het BouwRechtBedrijf.  

2.2 Afnemer: Degene die met Uitgever middels iDeal een Overeenkomst tot levering van het Boek heeft 

 gesloten. 

2.3 iDeal: elektronische bestel- en betaalmogelijkheid. 
2.4 Bestelling: De elektronische bestelling van het Boek middels iDeal op www.bouwrechtbedrijf.nl.  

2.5 Boek: Aansprakelijkheid in de bouw, tweede druk, ISBN 978-90-820611-0-9. 

2.6 Overeenkomst: De elektronische bestelling en betaling van het Boek door Afnemer die middels digitale 

techniek is bevestigd door Uitgever. De Afnemer aanvaardt door zijn bestelling deze  

 Leveringsvoorwaarden. Hiermee is voldaan aan het gestelde in art. 6: 231 sub c BW. 

2.7 Leveringsvoorwaarden: Deze Leveringsvoorwaarden. 

 

3. TOEPASSELIJKHEID 

3.1 Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle elektronische bestellingen en overeenkomsten 

betreffende het Boek, tussen Uitgever enerzijds en Afnemer anderzijds en maken daarvan deel uit. 

3.2 De toepasselijkheid van de voorwaarden van Afnemer worden hierbij nadrukkelijk uitgesloten. 
 Uitsluiting van (delen van) deze Leveringsvoorwaarden, alsmede wijziging en/of aanvulling daarvan, 

kan uitsluitend geschieden na schriftelijke instemming van Uitgever. 

 

4. LEVERING EN BETALING 

4.1 De levering van het Boek/de Boeken door Uitgever geschiedt binnen drie tot vijf werkdagen na 

ontvangst door Uitgever van de iDeal transactie voor het Boek/de Boeken door Afnemer. Deze termijn 

geldt als indicatieve levertermijn en overschrijding daarvan geeft Afnemer geen recht op ontbinding van 

de Overeenkomst en/of schadevergoeding.  

4.2 Indien en voor zover Afnemer een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een 

beroep of bedrijf en er sprake is van koop op afstand als bedoeld in art. 7:46a e.v. BW, heeft Afnemer 

het recht om gedurende zeven werkdagen na de ontvangst van het Boek/de Boeken, de koop op afstand 
zonder opgave van redenen te ontbinden. Dit moet geschieden door middel van een schriftelijke 

mededeling aan Uitgever die Uitgever binnen zeven werkdagen na ontvangst van het Boek/de Boeken 

moet hebben bereikt. Afnemer dient in dat geval het Boek/de Boeken, te voorzien van een deugdelijke 

verpakking en voorzien van het originele verzenddocument te retourneren. Afnemer dient de kosten van 

het retourneren van het Boek/de Boeken zelf te voldoen. De bewijslast voor het retour zenden ligt bij 

Afnemer. Na ontvangst door Uitgever van het/de door Afnemer geretourneerde Boek/ Boeken in 

ongeschonden staat, zal Uitgever het door Afnemer betaalde bedrag zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 

binnen de wettelijke termijn van 30 dagen na terugzending van het Boek/de Boeken terugstorten op de 

bankrekening van Afnemer die bij de iDeal transactie door Afnemer gebruikt is. 

4.3 Betaling geschiedt via iDeal tenzij anders is overeengekomen. 

 

5. AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT 
5.1 Uitgever zal zich naar beste kunnen inspannen voor een vlotte verwerking van de Bestelling en de 

uitvoering van de Overeenkomst. Uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de foutloze werking 

of ononderbroken toegankelijkheid van de website www.bouwrechtbedrijf.nl. 

5.2 Uitgever is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien hij daartoe gehinderd wordt als 

gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens wet, 

rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt. Uitgever kan niet instaan 

voor de prompte verwerking van de elektronische bestelling en betaling in het geval van storingen in het 

elektronische betalingsverkeer bij iDeal en/of in het betalingsverkeer in het algemeen. Uitgever kan niet 

instaan voor de tijdige levering van het Boek/de Boeken in het geval van stakingen en/of storingen in 

het vervoer in het algemeen dan wel bij de postbezorging door PostNL. 

  
6. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER 

6.1 Op alle overeenkomsten met Uitgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

6.2 De Rechtbank Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd om van geschillen tussen Uitgever en Afnemer 

kennis te nemen. 

 

 


