
Algemene voorwaarden van Ira Tassen 

 
Vestigingsdatum 01-07-2000 

Kamer van Koophandel nummer: 09121938 

Vestigingsadres: tobbenhofsestraat 2  6661 NP Elst ( gld. ) 

 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Ira Tassen aangeboden  

artikelen.De voorwaarden zijn voor ieder toegankelijk en opgenomen op de internet 

site van Ira Tassen..Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar. 

2. Door het plaatsen van een bestelling  geeft u te kennen dat u met de levering en 

betalingsvoorwaarden akkoord gaat. 

3. Ira Tassen garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de omschreven 

product informatie beschreven op de site van Ira Tassen . Deze producten zijn 

gemaakt van natuurlijke materialen waar oneffenheden in kunnen zitten die dus passen 

bij het materiaal. 

 

1.Levering . 
1.1 De levering vindt plaats als het bestelde product aanwezig is bij Ira Tassen zoniet dan kan 

in overleg met Ira Tassen indien het materiaal nog op voorraad is en vooraf besproken de 

levering alsnog plaats vinden . De producten door Ira Tassen vervaardigd zijn van leer, 

vilt, stof, of kurk dat zijn natuur producten. Het uiterlijk en de structuur van iedere huid 

van leder is verschillend. Kleine onregelmatigheden in leer, zoals insectenbeten of 

littekens kunnen dan ook niet geheel worden uitgesloten dit zijn dus geen fouten, maar 

benadrukken juist de echtheid van het product. 

1.2 Aan de leveringsplicht van Ira Tassen zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de 

door Ira Tassen  geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden . Bij bezorging 

aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering  van acceptatie, tot 

volledig bewijs van het aanbod tot levering. 

 

2.Prijzen   
2.1 Alle prijzen op de site vermeld zijn in Euro,s hier komt geen btw meer bij. De prijzen zijn 

exclusief bezorgkosten. Bij een bestelling van een tas komt er € 6,95 bezorg en 

administratiekosten bij en voor klein lederwaren komt er € 3,50  bezorg en 

administratiekosten. Voor bezorging naar het buitenland wordt per pakket de prijs bepaald. 

2.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk en zetfouten. Voor de gevolgen 

van druk en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 

 

2 Zichttermijn /Herroepingsrecht 
2.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op 

afstand( art. 7:5 BW ), heeft de afnemer het recht de geleverde goederen binnen een 

periode van 7 werkdagen zonder opgave  van reden te retourneren. Deze termijn begint op 

het moment dat bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze 

termijn de geleverde zaken niet aan Ira Tassen heeft teruggezonden is de koop een 

feit.Indien u als koper het product wilt terugzenden is dat voor uw risico en eigen kosten 

en zal dat in de zelfde verpakking en condities moeten gebeuren zoals wij Ira Tassen dit 

hebben aangeleverd. 

2.2 Producten die op bestelling, dus maatwerk, speciaal voor u als klant zijn gemaakt worden 

vooraf afgerekent en hierbij geld dit zichttermijn niet. Dus ruilen is niet toegestaan. 

 



3.Gegevensbeheer.    
3.1 Indien u een bestelling plaats bij Ira Tassen worden de gegevens alleen gebruikt om 

uw bestelling  te verwerken en niet aan derden verstrekt. 

 

4.Retourneren    
4.1 De afnemer is verplicht de geleverde goederen bij ontvangst onmiddellijk te controleren. 

Indien blijkt dat de afgeleverde producten verkeerd, ondeugdelijk of incompleet zijn, dan 

dient u dit schriftelijk of per mail te melden aan Ira Tassen. Wij kunnen dan in overleg 

besluiten hoe of wanneer terugzending plaats kan vinden of dat de producten opgehaald 

worden bij de afnemer.Daarna ontvangt u uw geld terug. 

4.2 Nadat de wettelijke zichttermijn verstreken is en gecontroleerd is op ondeugdelijk of 

incompleet dan kan het product niet meer worden teruggezonden en is de koop een feit. 

 

5 Afbeeldingen en specificaties.   
5.1 Alle afbeeldingen van de aangeboden producten met afmetingen, kleuren en 

omschrijvingen op de internet site van Ira Tassen gelden slechts bij benadering, zijn indicatief 

en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 

 

6.Aanbiedingen   
6.1 Aanbiedingen van Ira Tassen gelden niet automatisch voor nabestellingen. 

6.2 Aanbiedingen worden regelmatig op de site van Ira Tassen aangepast of veranderd indien 

u  binnen drie werkdagen heeft gereageerd en betaald dan geld voor u als klant deze 

aanbieding, daarna kan Ira Tassen een andere prijs hanteren. 

 

7.Toepasselijk recht,/bevoegde rechter   
7.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 


