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Artikel 1  Definities 

- Opdrachtgever: de (rechts)persoon met wie Preserved Nature een overeenkomst sluit; 

- Schriftelijk: op papier of via de mail; 

- Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de opdrachtgever om binnen de bedenktijd af te 

zien van de koop via de webshop. 

- BTW: 21 %; 

- Elektronische ontvangstbevestiging: via de mail. 

 

Artikel 2  Toepasselijkheid en offerte 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en offerte van Preserved 

Nature en op elke overeenkomst die is gesloten tussen Preserved Nature en de 

opdrachtgever. 

2. De termijn om akkoord te gaan met de offerte is 30 dagen. Dit moet schriftelijk gebeuren. 

Na het verstrijken van deze termijn verloopt de offerte, tenzij anders overeengekomen. 

3. Alle mondelinge afspraken die daarna nog plaatsvinden, moeten ook schriftelijk worden 

bevestigd. 

4. De prijs op de offerte is inclusief BTW en arbeids- en transportkosten, tenzij anders 

vermeld. 

5. Deze algemene voorwaarden gelden boven de algemene voorwaarden van een 

opdrachtgever. 

 

Artikel 3  De overeenkomst 

1. Er komt een overeenkomst tot stand op het moment dat de offerte wordt aanvaard 

conform artikel 2, lid 2, of er een bestelling wordt gedaan in de webshop. 

2. Als er een bestelling wordt geplaatst in de webshop krijgt de opdrachtgever hier een 

elektronische ontvangstbevestiging van. 



3. Bij het annuleren van een opdracht, anders dan het herroepingsrecht zoals gesteld in 

artikel 5, lid 3, heeft Preserved Nature het recht om al gemaakte kosten in rekening te 

brengen. Deze annuleringskosten moeten een redelijke vergoeding zijn voor het door 

Preserved Nature geleden verlies en de gederfde winst. De nog niet gemaakte kosten brengt 

Preserved Nature niet in rekening. 

4. Indien sprake kan zijn van wijzigingen in de overeenkomst wordt dit aangegeven in de 

offerte. Hier worden kosten voor in rekening gebracht.  

 

Artikel 4  Betaling en incassokosten 

1. Als er onderling niet iets anders is afgesproken, moet de factuur binnen 14 dagen na 

verzending van de factuur worden betaald door middel van overmaking op het aangewezen 

bankrekeningnummer. 

2. Bij het uitblijven van de betaling mag Preserved Nature de redelijke kosten die zij daarbij 

maakt (zoals het inschakelen van een incassobureau), verhalen op de opdrachtgever. Deze 

kosten worden dan vooraf aan de opdrachtgever bekend gemaakt en zijn beperkt door 

wettelijke voorwaarden. 

 

Artikel 5  Levering en retourneren 

1. De levertijd van de producten wordt in overleg bepaald en heeft een indicatieve strekking. 

Gemiddeld zal dit vijf weken bedragen. Mocht de levertijd langer duren dan verwacht, dan 

wordt dat gecommuniceerd aan de opdrachtgever.  

2. Preserved Nature levert de producten op locatie af, deze worden vanwege kwetsbaarheid 

niet verstuurd via de post.  

3. De opdrachtgever mag een product dat besteld is in webshop binnen 14 dagen na 

ontvangst, zonder het opgeven van een reden, retourneren. De verzendkosten zijn daarbij 

voor de opdrachtgever.  

 

Artikel 6  Aansprakelijkheid 

1. Preserved Nature is niet aansprakelijk voor misverstanden of fouten in het product die te 

wijten zijn aan verkeerd geleverde gegevens door de opdrachtgever, verlies van het 

geleverde product en beschadiging welke is ontstaan na levering van het product of 

vertraagde bezorging door het opgeven van een verkeerd adres. 



2. Preserved Nature is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting als gevolg van 

overmacht. De tekortkoming kan Preserved Nature niet worden toegerekend indien het niet 

te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende 

opvattingen voor zijn rekening komt.   

 

3. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan wat daarover in de wet 

of jurisprudentie wordt gezegd en alle oorzaken waarop geen invloed kan worden 

uitgeoefend waardoor Preserved Nature niet is staat is haar verplichting na te komen. 

 

Artikel 7 Garantie 

1. Op de planten, bomen en het mos van Preserved Nature zit vijf jaar garantie. Op bloemen 

en bloemstukken is dit twee jaar. De garantie kan niet worden ingeroepen op het moment dat 

schade en/of tekortkomingen aan het product voor rekening komen van de koper. In een 

offerte kan een andere garantietermijn worden opgenomen, dit staat dan uitdrukkelijk 

aangegeven. 

 

2. De in artikel 1 gegeven garantie vervalt in ieder geval indien niet voldaan wordt aan de 

volgende onderhoudseisen van de producten geleverd door Preserved Nature: 

 De producten zijn alleen geschikt voor gebruik binnen; 

 De producten mogen niet in contact komen met water; 

 Direct en langdurig zonlicht moet vermeden worden; 

 Langdurige blootstelling van luchtvochtigheid moet vermeden worden (in het 

bijzonder luchtvochtigheid van meer dan 80%); 

 De producten mogen niet worden platgedrukt en worden dubbelgevouwen, ook moet 

duwen op of het ruw aanraken van de bladeren en bloemen vermeden worden. 

 

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud 

1. Alle door Preserved Nature in het kader van de overeenkomst geleverde producten blijven 

eigendom van Preserved Nature totdat de koopsom is voldaan. 

 

Artikel 9 Klachten, geschillen, toepasselijk recht, bevoegde rechter 

1. Mochten er klachten zijn over het geleverde product door Preserved Nature dan moet dit 

zo snel mogelijk kenbaar worden gemaakt; in ieder geval binnen 10 dagen na ontvangst van 

het product. 



2. Partijen zullen zich eerst inspannen een klacht of geschil onderling uit te praten. 

 

3. Op de overeenkomst en de algemene voorwaarden die daarbij van toepassing zijn, is 

alleen Nederlands recht van toepassing. 

 

4. Geschillen zullen behandeld worden bij de bevoegde rechter te Den Haag, tenzij de wet 

dwingend anders voorschrijft. 

 

 

 


