Aanvullende Voorwaarden Lensplaza
Artikel 1 Anbieder en contactgegevens
Hieronder vindt u de Aanvullende Voorwaarden van Lensplaza, een online-webshop van
Hofland Optiek B.V.
St. Plechelmusplein 13
7571 EG Oldenzaal
(hierna Lensplaza genoemd).
Telefoonnummer: 31 (0) 85 – 40 11 975
Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 09.30 uur tot 16.30 uur
E-mailadres: support@lensplaza.com

KvK-nummer: 06066021
BTW-nummer: NL800502152B01

Artikel 2 Geldigheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst die tussen u en Lensplaza wordt gesloten
wanneer u via de webshop een bestelling plaatst bij Lensplaza (hierna te noemen de "overeenkomst").
Het is een overeenkomst voor een verkooptransactie op afstand.
Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en
leveringen van Lensplaza die betrekking hebben op een bestelling via de Lensplaza webshop.
Deze voorwaarden worden u voor aangaan van de overeenkomst ter beschikking gesteld en kunnen te
allen tijde permanent worden opgeslagen en opgevraagd.
Naast deze Voorwaarden zijn op alle overeenkomsten die wij met u sluiten tevens de Algemene
Voorwaarden van Thuiswinkel.org van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Algemene
Voorwaarden van Thuiswinkel.org en deze Voorwaarden kunt u zich steeds beroepen op de
toepasselijke bepaling die voor u het meest gunstig is.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst
3.1. Voordat uw bestelling wordt verzonden, ontvangt u alle wettelijk voorgeschreven en belangrijke
informatie van Lensplaza. De presentatie van de goederen in de webshop vormt geen bindend aanbod
tot het sluiten van een koopovereenkomst. Het is eerder een niet-bindende uitnodiging om goederen
in de webshop te bestellen. Met de verzending van uw bestelling doet u ons een aanbod om een
koopovereenkomst te sluiten.
3.2. Lensplaza bevestigt de ontvangst van dit aanbod langs elektronische weg (e-mail
ontvangstbevestiging). Dit geldt nog niet als acceptatie van uw aanbod, het dient slechts ter
informatie. De koopovereenkomst komt tot stand op het moment dat Lensplaza de producten
opstuurt of wanneer Lensplaza reeds uitdrukkelijk heeft verklaard de opdracht te accepteren. Zolang
de ontvangst van deze acceptatie niet is bevestigd, kunt u de overeenkomst opzeggen en ontbinden.

3.3. Door het aanbod van Lensplaza te accepteren, verklaart u dat de contactlenzen aan u zijn
voorgeschreven door een opticien of arts en dat u naar behoren bent geïnformeerd over het gebruik
van contactlenzen. Lensplaza is niet verantwoordelijk voor onjuist en/of onoordeelkundig gebruik van
de bestelde contactlenzen.

Artikel 4 Aanbiedingen
De aanbiedingen van Lensplaza zijn geldig tijdens de door Lensplaza op de website aangegeven
periode. Indien een aanbiedingen een beperkte geldigheidsduur heeft of aan voorwaarden is
gebonden, wordt dit uitdrukkelijk in de aanbiedingenvermeld.

Artikel 5 Prijzen en extra kosten
5.1. Alle prijzen zijn inclusief BTW/omzetbelasting en andere heffingen/belastingen van de overheid.
Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten. De verzendkosten maken deel uit van de totale prijs, die aan
het einde van het bestelproces aan u wordt meegedeeld.
5.2. Alle door Lensplaza genoemde prijzen gelden onder voorbehoud van klaarblijkelijke
programmeer- en typefouten.
5.3. Het is Lensplaza toegestaan haar prijzen op ieder moment te wijzigen. Indien er reeds een
Overeenkomst is gesloten zal de prijs van de bestelling uiteraard niet wijzigen. Indien deze wel wijzigt
is het u toegestaan de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst en
garanties
6.1. Tijdig voor aanvang van het bestelproces op de website en tijdens het bestelproces zal Lensplaza u
informeren op welke wijze en binnen welke termijn uw bestelling kan en moet worden geleverd.
Tijdens het bestelproces kunt u de verzendmethode van uw bestelling kiezen.
6.2. Tenzij anders vermeld, levert Lensplaza uw bestelling binnen maximaal dertig dagen af op het
door u tijdens het bestelproces opgegeven (bezorg)adres, tenzij een afwijkende leveringstermijn is
afgesproken. Indien de aflevering vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet of slechts
gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, wordt u hiervan uiterlijk 30 dagen na de bestelling op de hoogte
gesteld. In dit geval heeft u het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden.
6.3. Lensplaza informeert u tijdig voor het begin van het bestelproces op de website en tijdens het
bestelproces over de kosten voor de levering van de bestelling - de verzendkosten.
6.4. Lensplaza heeft het recht om haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst door derden te
laten nakomen.
6.5. Zodra de bestelling op het door u opgegeven adres is afgeleverd, gaat het risico van de bestelling
op u over.
6.6. Wij raden u aan de geleverde bestelling bij ontvangst te controleren en, indien u gebreken
aantreft, deze zo snel mogelijk aan Lensplaza te melden.

6.7. Lensplaza garandeert de naleving van de relevante specificaties, mits afwijkingen niet te wijten zijn
aan fouten van derden.

Artikel 7 Herroepingsrecht
7.1. U heeft het recht om de overeenkomst binnen een termijn van 14 (veertien) dagen zonder opgaaf
van redenen te herroepen.
7.2. De herroepingstermijn verstrijkt veertien dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen
derde partij die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit krijgt. Indien meerdere producten op
verschillende tijdstippen worden geleverd (bestelling in meerdere zendingen), geldt het tijdstip van de
laatste aanlevering. In het geval van contracten voor regelmatige zendingen geldt het tijdstip van de
desbetreffende aflevering.
7.3. Lensplaza maakt deel uit van Hofland Optiek B.V. en is daarom geen op zichzelf staande juridische
entiteit. Om gebruik te kunnen maken van uw herroepingsrecht dient u Hofland B.V. door middel van
een eenduidige verklaring (bijv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte te stellen van uw
beslissing om de overeenkomst te herroepen.
Per Post:
Hofland Optiek B.V.
St. Plechelmusplein 13
7571 EG Oldenzaal
Telefoonnummer: 31 (0) 85 – 40 11 975
E-mailadres: support@lensplaza.com
7.4. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, is het voldoende wanneer u uw mededeling over de
uitoefening van het herroepingsrecht verzendt, voordat de herroepingstermijn is afgelopen. U
ontvangt per omgaande een ontvangstbevestiging.
7.5. Herroepingsvoorbeeld
U kunt daarbij ook gebruik maken van het beschikbaar gestelde voorbeeld. Hier vindt u het
herroepingsmodel als voorbeeld.
7.6. Gevolgen van de herroeping
Indien u de overeenkomst herroept, worden alle tot dan toe verrichte betalingen, inclusief de
verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere
dan de goedkoopste standaard-verzendwijze die door ons wordt aangeboden) onmiddellijk en in ieder
geval niet later dan veertien dagen nadat Lensplaza op de hoogte is gesteld van uw beslissing om de
overeenkomst te herroepen, aan u terugbetaald. Lensplaza betaalt u terug met hetzelfde betaalmiddel
als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft voldaan, tenzij met u uitdrukkelijk iets anders is
overeengekomen; in ieder geval worden u voor deze terugbetaling geen kosten in rekening gebracht.
7.7. Lensplaza kan wachten met de terugbetaling tot Lensplaza de bestelling terug heeft ontvangen of
u heeft aangetoond dat u de bestelling heeft geretourneerd, waarbij maatgevend is welke van beide
opties als eerste gerealiseerd is.

7.8. U moet de bestelling per omgaande terugsturen of overdragen, maar niet later dan dertig dagen
na de dag waarop u Lensplaza op de hoogte hebt gebracht van uw beslissing om de overeenkomst te
herroepen. U bent daarmee op tijd, wanneer u de bestelling voor afloop van de termijn van veertien
dagen terugstuurt.
7.9. De directe kosten voor de retourzending van de artikelen zijn voor onze rekening. Voor u ontstaan
er geen kosten.
7.10. Wij verwachten dat het product incl. alle meegeleverde toebehoren indien mogelijk in de
originele toestand en verpakking wordt teruggezonden.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
Lenzplaza behoudt zich het eigendom voor de met de bestelling geleverde goederen voor. Dit houdt
in dat het eigendom pas dan op u als besteller overgaat, wanneer u de volledige verschuldigde
bedragen aan ons betaald heeft.

Artikel 9 Betalingsvoorwaarden
9.1. Indien u niet tijdig aan uw betalingsverplichtingen voldoet, bent u, na een vruchteloze schriftelijke
aanmaning met het verzoek om alsnog binnen veertien dagen alle openstaande bedragen te voldoen,
verplicht om naast de verschuldigde bedragen en de wettelijke vertragingsrente daarover, zowel de
buitengerechtelijke als de gerechtelijke incassokosten, waaronder de kosten van advocaten,
deurwaarders en incassobureaus, volledig maar als volgt beperkt te betalen: Deze incassokosten
bedragen maximaal: 15% op achterstallige bedragen tot € 2.500; 10% over de volgende € 2.500 en 5%
over de volgende € 5.000 met een minimum van € 40.
9.2. De vordering is onmiddellijk opeisbaar als u failliet wordt verklaard, onder curatele wordt gesteld,
surseance van betaling aanvraagt of als uw volledige vermogen in beslag wordt genomen.
9.3. In bovengenoemde gevallen heeft Lensplaza bovendien het recht de overeenkomst of het nog niet
uitgevoerde deel daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst (geheel of gedeeltelijk)
te ontbinden of op te schorten, wat het recht van Lensplaza om vergoeding te verlangen voor de
schade die zij daardoor lijdt, onverlet laat.

Artikel 10 Garantie
10.1. De producten die u bestelt kunnen onder een fabrieksgarantie vallen. Als dit het geval is, wordt u
hiervan op de hoogte gesteld. Deze garantie heeft geen invloed op de wettelijke bepalingen omtrent
non-conformiteit.
10.2. Naast eventuele garanties van de fabrikant is Lensplaza in geval van productgebreken
aansprakelijk op basis van de wet. Dit geldt voor alle artikelen die u bij ons koopt. Dit betekent dat een
product die eigenschappen moet bezitten die de consument redelijkerwijs van het product mag
verwachten. In geval van gebreken dient u binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek in
ieder geval schriftelijk contact op te nemen met Lensplaza.

Artikel 11 Contracten voor onbepaalde tijd en
beëindiging
Indien u een overeenkomst voor onbepaalde tijd aangaat die betrekking heeft op de regelmatige
levering van producten, kunt u deze overeenkomst te allen tijde opzeggen met inachtneming van de
overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van één maand.

Artikel 12 Klachten en certificeringsgaranties
12.1. Als u een klacht heeft over uw bestelling, kunt u contact opnemen met Lensplaza via de
contactgegevens die u aan het einde van deze voorwaarden aantreft.
12.2. Lensplaza zal echter zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen dertig dagen na indiening van de
klacht contact met u opnemen. U ontvangt reeds binnen de eerste veertien dagen een
ontvangstbevestiging.
12.3. Een klacht over een product, een dienst of de dienstverlening kan ook worden ingediend via een
klachtenformulier op de consumentenpagina van de website Thuiswinkel.org of bij de
Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). De klacht wordt
vervolgens zowel naar Lensplaza als Thuiswinkel.org doorgestuurd. Een geschil wordt door de
Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen
bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
12.4. De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (online
geschillenoplossing volgens Art. 14 lid 1 ODR-VO) ter beschikking
onder http://ec.europa.eu/consumers/odr/main. Wij zijn echter niet verplicht en ook niet bereid om
deel te nemen aan andere geschillenprocedures bij een andere consumentenarbitragecommissie dan
die van Thuiswinkel.

Artikel 13 Overmacht
13.1. Indien de leverancier(s) van Lensplaza om welke reden dan ook niet, niet tijdig of niet correct
levert/leveren, wordt dit beschouwd als overmacht voor Lensplaza vanaf de overeengekomen
leveringsdatum. Vanaf dat moment gelden ook de volgende omstandigheden als geval van overmacht:
ijsgang, extreme weersomstandigheden, terroristische aanslagen, overstromingen, wettelijke
beperkingen, stakingen, overheidsmaatregelen, leververtragingen, exportverboden, opstanden, oorlog,
pandemieën en epidemieën, mobilisatie, transportbelemmeringen, machinedefecten, uitval van de
energievoorziening, invoerbeperkingen, brand en alle andere vormen van overmacht.
13.2. Uw verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst worden eveneens opgeschort, indien
Lensplaza zich beroept op de in dit artikel genoemde omstandigheden.
13.3. Indien de overmachtsituatie een maand of langer heeft geduurd, heeft u het recht de
overeenkomst met Lensplaza te ontbinden voor het gedeelte dat nog niet door Lensplaza is
nagekomen.

Artikel 14 Informatie op de website
De inhoud van de Lensplaza-website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Lensplaza kan
echter niet uitsluiten dat informatie onjuist en/of onvolledig is of dat deze niet correct en/of
onvolledig wordt weergegeven. Lensplaza is (dus) niet aansprakelijk voor de gevolgen van
klaarblijkelijk onjuiste of onvolledige informatie op de website.

Artikel 15 Slotbepalingen
15.1. De overeenkomst die u met Lensplaza sluit, is onderworpen aan het Nederlandse recht.
15.2. Alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst zullen exclusief worden voorgelegd aan de
rechtbank Overijssel, voor zover dit wettelijk is toegestaan.
15.3. Mocht een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijken te zijn, dan tast dit de
geldigheid van de Algemene Voorwaarden als geheel niet aan. In dit geval zullen de partijen (een)
nieuwe bepaling(en) als vervanging accepteren, die de intenties van de oorspronkelijke bepaling
vervullen voor zover dat juridisch mogelijk is.
15.4. Lensplaza zal de van u ontvangen persoonlijke gegevens zorgvuldig en in overeenstemming met
de toepasselijke wettelijke bepalingen verwerken. Voor meer informatie over privacybescherming en
uw rechten, gelieve u onze privacyverklaring te lezen.
Contact:
Hofland optiek B.V.
St Plechelmusplein 13
7571 EG Oldenzaal
support@lensplaza.com
31 (0) 85 – 40 11 975
KVK: 06066021
BTW: NL 800502152 B 01

Adres voor productretouren:
Returns Lensplaza
Antwoordnummer 6032
3990VB Houten
The Netherlands

