Algemene verkoopvoorwaarden MakkelijkFit.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en bestellingen van digitale
producten die te koop worden aangeboden op www.makkelijkfit.nl met uitzondering van affiliate
producten, te herkennen doordat u na klikken op het product direct naar andere pagina dan
makkelijkfit verwezen wordt.
Identiteit van de ondernemer Leupen (media)
Emilie Knapperthof 6, Leiden 2312MZ
E-mailadres: hello@makkelijkfit.nl
KvK-nummer: 72454113

1 Aanbiedingen, prijzen en betalingen
1.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s en
exclusief 21% BTW. Doordat wij een KOR regeling hebben met de belastingdienst vragen wij geen
btw, waardoor u geen BTW betaalt over uw aankoop.
1.2 De betaling van de aangeboden digitale producten op www.makkelijkfit.nl
gebeurd online en via de aangeboden betaalmethodes. Een link naar het product
wordt digitaal en na de succesvolle betaling automatisch via email geleverd.
1.3 Met het plaatsen van een bestelling en de betaling van een digitaal product gaat
de koper een definitieve koopovereenkomst aan met makkelijkfit.nl. De
voorwaarden van deze overeenkomst zijn op makkelijkfit.nl beschikbaar
voordat en op het moment dat u een product bestelt. Tijdens het bestelproces dient u
deze voorwaarden ook te accepteren.
1.4 Een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en nietoverdraagbare
recht voor het gebruik van de digitale producten. Het intellectueel
eigendomsrecht en de wettelijke auteurschap blijven ten allen tijde bij
makkelijkfit.nl.
2. Het aanbod
2.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt
dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Makkelijkfit behoudt zich het recht het aanbod te wijzigen.
2.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten,
digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede
beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik
maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden
producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het
aanbod binden de ondernemer niet.
2.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en
verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

3 Intellectuele eigendomsrechten
3.1 Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende digitale producten, zowel in hun geheel als in
onderdelen, blijven onverminderd eigendom van makkelijkfit.nl. U verplicht zich ertoe iedere
handeling na te laten, die inbreuk doet op het intellectueel eigendomsrecht.
3.2 makkelijkfit.nl garandeert dat de aan u geleverde digitale producten geen inbreuk maken op enig
intellectueel eigendomsrecht van derden.
4 Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid
4.1 makkelijkfit.nl is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de
betreffende producten.
4.2 Correspondentie en/of levering vindt plaats via email en internet. U bent zelf verantwoordelijk
voor het verstrekken van het juiste(email)adres aan makkelijkfit.nl. Daarnaast bent u ook
verantwoordelijk voor het juist instellen van uw PC en eventueel aanwezige programma’s zoals
firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan u verstuurde berichten en digitale producten
kunnen worden ontvangen.
5. Copyright en niet toegestaan gebruik van downloads
5.1 Op de digitale producten van makkelijkfit.nl berust copyright. Het is dus niet toegestaan de
gekochte digitale producten te kopiëren, te verspreiden of te commercieel exploiteren.
5.2 Het is niet toegestaan om “afgeleide werken” te maken door de downloads te modificeren en
vervolgens te verspreiden of commercieel te exploiteren.
6. Herroepingsrecht
6.1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale
inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave
van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping,
maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
6.2 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
6.3 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn
door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de
ondernemer.
6.4 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding,
zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de
ondernemer.
6.5 De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de
ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer
aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar
alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de
overeenkomst, heeft vermeld:
6.6 Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt
waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen
voordoen;
7 Diversen
7.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk
recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door
makkelijkfit.nl vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.
7.2 Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
7.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde
rechter in Nederland.

