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Artikel 1 - Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van 
alle door Blom & Blom af te sluiten overeenkomsten 
en gedane aanbiedingen. De toepasselijkheid van 
voorwaarden van de klant wordt door Blom & Blom 
uitdrukkelijk uitgesloten. In geval van nietigheid van 
één of meerdere bepalingen van deze algemene 
voorwaarden blijven de overige bepalingen van 
kracht. 
2. Deze algemene voorwaarden overstijgen 
voorgaande afspraken tussen Blom & Blom en de 
klant.
3. Blom & Blom heeft het recht deze algemene 
voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

Artikel 2 - Identiteit
 

Blom & Blom v.o.f.
Dorpsstraat 43, 1452 PG Ilpendam;
+31 (0)6 104 510 21
hello@blomandblom.com
KvK-nummer: 54532876 
Btw-identifi catienummer: NL851341056B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid
 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing 
op elk aanbod van Blom & Blom, op elke 
totstandgekomen overeenkomst (op afstand) tussen 
Blom & Blom en de klant, en op elk gebruik van de 
website www.blomandblom.com.
2. Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt 
gesloten, wordt de tekst van deze algemene 
voorwaarden elektronisch aan de klant beschikbaar 
gesteld. Op verzoek van de klant kunnen de 
algemene voorwaarden zo spoedig mogelijk en 
kosteloos per post worden toegezonden. 
3. Als u gebruik maakt van de website www.
blomandblom.com, dan gaat u akkoord met 
deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod
 

1. Al onze aanbiedingen, zowel mondeling als 
schriftelijk, zijn vrijblijvend. Een aanbieding vervalt 
indien het product waarop de aanbieding 
betrekking heeft in de tussentijd niet meer 
beschikbaar is.
2. De afbeeldingen van het aanbod van Blom & Blom, 
zoals weergegeven op de website www.blomandblom.
com, zijn in sommige gevallen een representatie van 
het daadwerkelijk aangeboden product. Wanneer een 
partij van meerdere dezelfde producten afkomstig is 
van dezelfde locatie, beeldt Blom & Blom enkel een 
van deze producten uit de partij op haar website af. 

Dit product dient als representatief voorbeeld van het 
daadwerkelijk aangeboden product. 

Artikel 5 - De overeenkomst
 

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment 
van aanvaarding van het aanbod en het voldoen aan 
de daarbij gestelde voorwaarden.

Artikel 6 - Herroepingsrecht
 

1. Bij de aankoop van producten op afstand heeft 
de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder 
opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 
dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na 
ontvangst van het product door de klant of een 
vooraf door de klant aangewezen en aan Blom & Blom 
bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig 
omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het 
product slechts in die mate uitpakken of gebruiken 
voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of 
hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn 
herroepingsrecht gebruik maakt, zal de klant binnen 
het termijn van 7 dagen Blom & Blom schriftelijk (per 
email) op de hoogte stellen en er zorg voor dragen 
dat het product in de originele staat en met alle 
geleverde toebehoren binnen 30 dagen na notifi catie 
door Blom & Blom retour is ontvangen. 
3. Indien de klant gebruik maakt van zijn 
herroepingsrecht, komen de kosten en het risico van 
terugzenden voor rekening van de klant. De klant is 
hiermee verantwoordelijk voor het veilig verpakken 
van de producten; bij beschadiging of vermissing 
van de geretourneerde goederen, gaat Blom & Blom 
niet over tot terugbetaling van de geretourneerde 
producten.
4. Na ontvangst van de geretourneerde goederen 
conform lid 2 van dit artikel zal Blom & Blom het 
bedrag van de geretourneerde producten, exclusief 
de initiële verzendkosten, uiterlijk binnen 14 dagen 
terugbetalen aan de klant. 
5. Indien goederen van buiten de EU worden 
geretourneerd, wordt een additioneel bedrag van EUR 
20,00 (twintig euro) in rekening gebracht in verband 
met douaneheff ingen.
6. Het herroepingsrecht, zoals bedoeld in lid 1, wordt 
uitgesloten indien de producten door Blom & Blom tot 
stand zijn gebracht overeenkomstig specifi caties van 
de klant.

Artikel 7 - Toepasselijkheid van de producten
 

1. Alle producten voldoen bij normaal gebruik 
aan de eisen die op het moment van levering 
redelijkerwijs verwacht mogen worden. 
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2. Alle originele merken, labels en overige 
vermeldingen op de producten moeten worden 
genegeerd.
3. Alle producten met inbegrip diegene oorspronkelijk 
ontworpen voor buitengebruik zijn nu enkel voor 
gebruik binnenshuis.
4. IP-waarden van producten kunnen niet worden 
gegarandeerd en als zodanig moeten alle producten 
worden behandeld als IP20.
5. Blom & Blom is op geen enkele wijze aansprakelijk 
voor het doel en de montage van de geleverde 
goederen aan de klant. Blom & Blom heeft geen 
controle over de montage, geschiktheid en wijze 
van de toepassing of het gebruik van de producten. 
Blom & Blom sluit elke voorwaarde of garantie met 
betrekking tot de geschiktheid van haar producten 
uit.
6. Blom & Blom adviseert dat alle elektrische 
producten aangekocht bij Blom & Blom worden 
geïnstalleerd en gecertifi ceerd worden door een 
erkend elektricien.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid
 

1. Indien Blom & Blom aansprakelijk mocht zijn, dan is 
deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze 
bepaling is geregeld.
2. Blom & Blom is niet aansprakelijk voor schade, van 
welke aard dan ook, ontstaan doordat Blom & Blom 
is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte 
onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3. Blom & Blom is uitsluitend aansprakelijk voor 
directe schade. Onder directe schade wordt 
uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak 
en de omvang van de schade, voor zover de 
vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van 
deze voorwaarden;
- de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming 
of beperking van schade, voor zover Blom & 
Blom aantoont dat deze kosten hebben geleid 
tot beperking van directe schade als bedoeld in deze 
algemene voorwaarden. 
4. Blom & Blom is nimmer aansprakelijk voor 
indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, 
gederfde winst, gemiste besparingen en schade 
door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval 
van consumentenkoop strekt deze beperking niet 
verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 
2 BW.
5. Indien Blom & Blom aansprakelijk mocht zijn 
voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid 
van Blom & Blom beperkt tot maximaal driemaal 
de factuurwaarde van de order, althans tot dat 
gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid 
betrekking heeft.

6. De aansprakelijkheid van Blom & Blom is in ieder 
geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van 
zijn verzekeraar in voorkomend geval.
7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de 
aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te 
wijten is aan opzet of grove schuld van Blom & Blom 
of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 9 - De prijs
 

1. Blom & Blom is gerechtigd de overeengekomen 
prijzen vóór de totstandkoming van de overeenkomst 
als bedoeld in artikel 5 te wijzigen. Totdat de 
overeenkomst volledig is nagekomen is Blom & Blom 
te allen tijde bevoegd de overeengekomen prijzen 
te verhogen met de kosten, die het gevolg zijn van 
overheidsmaatregelen.
2. De in het aanbod van producten of diensten 
genoemde prijzen zijn, indien anders vermeld, 
exclusief de wettelijke BTW (omzetbelasting). 
Alle aankopen zijn onderworpen aan Nederlandse 
omzetbelasting, tegen het tarief geldende op het 
moment van het sluiten van de overeenkomst.
3. Aankopen zijn niet onderworpen aan Nederlandse 
omzetbelasting, zoals bedoeld in lid 2, indien de 
klant is gevestigd buiten de EU. Dergelijke aankopen 
kunnen onderworpen zijn aan (omzet)belastingen in 
het vestigingsland van de klant en zijn ten alle tijden 
voor rekening van de klant.
4. Indien anders vermeld, zijn de in het aanbod van 
producten of diensten genoemde prijzen exclusief 
verzendkosten. 
5. Alle prijzen genoemd zijn in Euro; Blom & Blom 
accepteert enkel Euro’s.
6. Indien anders vermeld, zijn alle prijzen genoemd 
per stuk.

Artikel 10 - Conformiteit en garantie 
 

1. Blom & Blom staat er voor in dat de producten 
voldoen aan de overeenkomst en aan de redelijke 
eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid gezien 
de aard van het product.
2. Indien het product niet voldoet aan hetgeen 
gesteld in lid 1, zal Blom & Blom, naar onze 
keuze, hetzij de geleverde zaken repareren, 
hetzij de geleverde zaken na terug-ontvangst in 
de oorspronkelijke staat geheel of gedeeltelijk 
vervangen door gelijkwaardige zaken, hetzij een 
billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de 
factuurwaarde van de geleverde zaken. 
3. Indien na terugzending daadwerkelijk blijkt dat het 
product niet voldoet aan hetgeen gesteld in lid 1 zal 
Blom & Blom, de verzendkosten voor het retourneren 
van het product vergoeden aan de klant.
4. De in lid 2 vermelde garantie en de in lid 3 
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vermelde vergoeding van verzendkosten geldt niet 
indien:
- de klant jegens Blom & Blom in gebreke is;
- bij de aankoop van de geleverde zaken door de 
klant niet of onvoldoende rekening is gehouden met 
de eigenschappen van de zaken;
- de ondeugdelijkheid geen nadelige consequenties 
heeft voor het normale gebruik van de geleverde 
zaken teweeg brengt;
- de geleverde zaken niet zijn toegepast en/of 
behandeld en/of gebruikt conform de door Blom & 
Blom gegeven aanwijzingen ten aanzien daarvan;
- de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden, 
zoals bijvoorbeeld vervuiling, geweld van buitenaf of 
overbelasting, zijn blootgesteld;
- door de klant zelf of door derden reparaties zijn 
verricht aan de door Blom & Blom geleverde zaken, 
zonder hiervoor onze voorafgaande schriftelijke 
toestemming te hebben ontvangen;
- de termijn voor reclameren, zoals vermeld in lid 5 
van dit artikel, is overschreden;
- in het geval van verborgen gebreken, vijf jaren 
vanaf de datum van ontvangst van het product zijn 
verstreken.
5. Reclames betreff ende zichtbare gebreken dienen 
binnen 7 dagen na levering schriftelijk (per email) ter 
kennis van Blom & Blom te worden gebracht, tenzij 
de klant aannemelijk maakt dat hij niet in staat is 
geweest de zaken binnen die termijn te inspecteren.
Reclames betreff ende verborgen gebreken, die 
uitsluitend bij gebruik kunnen blijken, dienen binnen 
7 dagen nadat deze op redelijke wijze aan de klant 
hadden kunnen blijken, respectievelijk deze bij de 
klant zijn gemeld, schriftelijk (per email) ter kennis 
van Blom & Blom te worden gebracht. 

Artikel 11 - Verwerking bestelling en levering
 

1. Als plaats van levering geldt het leveringsadres dat 
de klant aan Blom & Blom kenbaar heeft gemaakt.
2. Blom & Blom zal de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst 
nemen en bij de verwerken van bestellingen van 
producten. Blom & Blom zal de geaccepteerde 
bestellingen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 
binnen 7 dagen verzenden, tenzij een langere 
leveringstermijn met onderling goedvinden is 
afgesproken.  
3. Indien levering van een besteld product onmogelijk 
blijkt te zijn, ontvangt de klant hiervan zo spoedig 
mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 dagen nadat de 
bestelling geplaatst is, bericht en zal Blom & Blom 
zich inspannen om in overleg met de klant een 
vergelijkbaar beschikbaar te stellen. Indien de klant 
niet akkoord gaat met het voorgestelde product heeft 
de klant in dat geval het recht om de overeenkomst 

zonder kosten te ontbinden. 
4. In geval van ontbinding conform hetgeen bepaald 
in lid 4 zal Blom & Blom het bedrag dat de klant 
betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 
binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien de klant de afname weigert of nalatig is 
met het verstrekken van informatie of instructies, 
noodzakelijk voor de levering, zullen de voor 
de levering bestemde producten worden opgeslagen 
voor risico en rekening van de klant.
6. Tenzij anders overeengekomen, berust het risico 
van beschadiging en/of vermissing van producten bij 
Blom & Blom tot het moment van bezorging aan de 
klant of een vooraf aangewezen en aan Blom & Blom 
bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Artikel 12 - Verzending
 

1. De verzendkosten worden tijdens het afrekenen van 
uw bestelling berekend, dit bedrag is afhankelijk van 
het product en het land van bestemming.
2. De duur van verzending zoals vermeld op de 
website is enkel een indicatie; hieraan kunnen geen 
rechten worden ontleend. 
3. Indien een bestelling beschadigd is geraakt tijdens 
de verzending dient de klant Blom & Blom hiervan, 
binnen 7 dagen na ontvangst van het product, 
schriftelijk (per email) op de hoogte te stellen. 
4. Beschadigde producten, zoals bedoeld in lid 
3, mogen nimmer worden weggegooid. Indien het 
beschadigde product niet overlegd kan worden 
aan Blom & Blom, vervalt het recht van de klant op 
garantie, zoals bedoeld in artikel 10 lid 2.
5. Internationale bestellingen kunnen onderworpen 
zijn aan invoerrechten en belastingen op ontvangst 
van het pakket. Deze kosten zijn ten alle tijden voor 
rekening van de klant.

Artikel 13 - Betaling
 

1. De klant heeft de plicht om onjuistheden in 
verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan 
Blom & Blom te melden.
2. In geval van wanbetaling van de klant heeft Blom 
& Blom behoudens wettelijke beperkingen, het recht 
om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke 
kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 - Intellectueel eigendom
 

1. De (intellectuele eigendoms)rechten met 
betrekking tot de website, waaronder begrepen de 
rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, 
databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of 
bewegend) beeldmateriaal, formats, software, merken 
(inclusief domeinnamen) en overige materialen, 
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berusten bij Blom & Blom, haar licentiegevers, 
de fabrikanten van de betreff ende producten en/of 
derden aan wie Blom & Blom niet gelieerd is.
2. De gebruiker van de website mag (delen van) 
de website niet op enige wijze ter beschikking 
stellen aan derden en/of verveelvoudigen anders dan 
door het downloaden en bekijken daarvan op een 
enkele computer en/of het printen van een kopie.
3. De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door 
middel van een hyperlink, banner of button) bevatten 
naar de websites van derden. Blom & Blom heeft 
geen zeggenschap over deze websites en is niet 
verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke 
websites.

Artikel 15 - Geschillen
 

1. Op overeenkomsten tussen Blom & Blom en 
de klant waarop deze algemene voorwaarden 

betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht 
van toepassing. Alle geschillen, terzake waarvan 
forumkeuze is toegelaten, zullen in eerste aanleg 
uitsluitend worden voorgelegd aan de rechter te 
Amsterdam, Nederland. 

Artikel 16 - Vrijwaring door de klant
 

1. De klant vrijwaart Blom & Blom tegen alle 
aanspraken van derden terzake van door Blom & Blom 
aan de klant geleverde zaken en/of verpakkingen, 
waardoor die derde schade mocht hebben geleden, 
ongeacht oorzaak of tijdstip van ontstaan.


