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Identiteit van de verkoper
Verkoper is Typography Interiority 
& Other Serious Matters vof, statutair gevestigd 
te Den Haag.

Contactgegevens:
Laan van Meerdervoort 397
2563 ar Den Haag
+31 (0)70 302 59 30
info@typograhy.nl
www.typography.nl
kvk 63764113 

Koopovereenkomst
Bij bestelling via de webshop komt de koop eerst tot stand
na aanvaarding van de bestelling door verkoper. Verkoper
behoudt zich het recht voor bestellingen zonder opgave 
van redenen niet te aanvaarden. Wordt de bestelling niet
aanvaard, dan wordt dat binnen uiterlijk zeven dagen na 
bestelling aan de koper meegedeeld; in dat geval wordt 
een eventuele vooruitbetaling binnen uiterlijk zeven 
dagen terugbetaald.

Prijzen
De prijzen in de webshop zijn inclusief alle kosten en 
belastingen, maar exclusief verzendkosten.

Recht van ontbinding
Koper heeft gedurende zeven dagen na ontvangst van 
het gekochte artikel recht de koop zonder opgave van 
redenen te ontbinden. Ingeval van dit recht gebruik 
wordt gemaakt, dient het artikel binnen uiterlijk zeven
dagen aan verkoper te zijn geretourneerd in de originele, 
onbeschadigde verpakking. Kosten van retournering 
komen ten laste van de koper. De door de koper betaalde
koopprijs wordt binnen uiterlijk dertig dagen door 
verkoper terugbetaald.
Het recht op ontbinding vervalt als het artikel gebruikt, 
beschadigd, of vuil is en als het artikel niet meer is 
voorzien van de originele door fabrikant of verkoper 
aangebrachte product- en prijslabels.

Recht van herstel of vervanging
Koper is verplicht het gekochte bij ontvangst te controleren.
Als blijkt van tekortkoming, dan heeft koper gedurende
veertien dagen na ontvangst van het gekochte artikel, 
of gedurende veertien dagen nadat de tekortkoming 
redelijkerwijs kon worden geconstateerd, de mogelijkheid
schriftelijk of per email bij verkoper te klagen over die 
tekortkoming. Ingeval van gegrondbevinding van een
klacht, kan verkoper het gekochte herstellen, omruilen, 
of terugnemen tegen terugbetaling van de koopprijs, 
in voorkomend geval verminderd met een redelijke 
vergoeding wegens gebruik van het gekochte artikel 
totdat zich de tekortkoming openbaarde.
Buiten herstel, vervanging of terugbetaling van (een deel
van) de koopprijs, heeft koper geen recht op vergoeding
van eventuele schade, hoe ook genaamd. In het bijzonder 
is de aansprakelijkheid van verkoper voor gevolgschade 
uitgesloten.
Alle rechtsvorderingen van de koper vervallen door 
tijdverloop van een jaar na de ontvangst van het gekochte.

Nietig beding
Als een beding uit deze voorwaarden nietig zou blijken, 
laat dat de geldigheid van de andere bedingen onverlet.

Toepasselijk recht, geschillen
Op transacties via de webshop van verkoper is bij uitsluiting
Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen 
worden uitsluitend beoordeeld door de rechter te 
Den Haag, tenzij dwingende wettelijke bepalingen een 
andere bevoegde rechter aanwijzen.
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Producten om op te zitten, om op te slapen, om aan te werken, om naar
te kijken, om te verlichten, om op te hangen en online aan te schaffen.


