
Terms & Conditions 
 
ARTIKEL 1 - DEFINITIES 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op  
            afstand aan consumenten aanbiedt; 
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of  
            bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer; 
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de    
            ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of  
                      diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst je uitsluitend gebruik  
                                            gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 
4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het  
            sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in  
                    dezelfde ruimte zijn samengekomen; 
5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn  
            herroepingsrecht; 
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af   
            te zien van de overeenkomst op afstand; 
7. Dag: kalenderdag; 
8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van  
            producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in  
                de tijd is gespreid; 
9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat  
            stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een  
                             manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de  
            opgeslagen informatie mogelijk maakt. 
10.       Transportschade: wanneer zich schade aan de goederen voordoet tussen  
            inontvangstneming en de aflevering van de goederen te wijten aan tranpsport. 
11.       Schade: is het nadelig gevolg, zowel materieel als immaterieel, van een  
            gebeurtenis.  De omvang daarvan, de schade kan uitgedrukt worden als het   
            verschil tussen de waarde in de hypothetische situatie waarin de gebeurtenis zich  
            niet heeft voorgedaan en de waarde in de werkelijke situatie (na de schade)   
 
 
ARTIKEL 2 - IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER 
 
Pretty Natural  
Zaakvoerder: Ellen Tips 
Hoog Heultje 38 
2260 Westerlo 
Telefoonnummer: +32 468 51 44 52 (Maandag-zondag: 17u00 - 22u00) E-
mailadres: info@prettynatural.be 
BTW-identificatienummer: BE 0680.884.669  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@prettynatural.be


ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer    
   en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en 
   consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze   
 algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit  
  redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt  
 gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn 
 in te zien en deze op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk  kosteloos 
 worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van 
 het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van  
 deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter 
 beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een 
 eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien 
 dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt

  gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg  
  kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg  

    of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 
4.        Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of

dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van
overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige
algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor
hem het meest gunstig is.

ARTIKEL 4 - HET AANBOD 

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden
geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de      

aangeboden producten 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 en/of  
diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de  
ondernemer  niet. 
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. Dit betreft in het bijzonder: 

 ~ de prijs inclusief  belastingen; 
 ~ de eventuele kosten voor verzending; 
 ~ de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke  

handelingen daarvoor nodig zijn; 
 ~ het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; 
 ~ de wijze van betaling, aflevering of de uitvoering van de overeenkomst; 
 ~ de termijn voor aanvaarding van het aanbod of de termijn van de  
      geldigheid van de prijs; 
 ~ de  hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de  

    kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand  
          worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief; 
 ~ indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op  
      welke wijze deze voor de consument te raadplegen is; 



 ~ de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van  
  door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de  
  wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand 
  komt; 

 ~ de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst  
       kan worden gesloten; 
 ~ de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en  
       de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs  
              elektronische weg kan raadplegen; en 
 ~ de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een  

  overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van  
    producten of diensten. 

ARTIKEL 5 - DE OVEREENKOMST 

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op
het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen
aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt
de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de
aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is
bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende
technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische
overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de
consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende
veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de
consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die
feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de
overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek
goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd
gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering
bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende
informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument
 op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame  . 
gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met 
klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het 
herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het 
uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de 

ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering 
der overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur 
heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van
producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op
de eerste levering.



ARTIKEL 6 - HERROEPINGSRECHT BIJ LEVERING VAN PRODUCTEN 

Krachtens Richtlijn 2011/83/EU betreffende consumentenrechten ("Consumer Rights 
Directive"), beschikken consumenten over een herroepingsrecht in het geval van 
consumentenovereenkomsten op afstand en in het geval van buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomsten.  

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de
overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen.
Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de
consument.

2. Hygiënische producten die voorzien zijn van een veiligheidsseal zullen niet
teruggenomen worden indien ze geopend en / of gebruikt zijn.  Alle teruggestuurde
artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de
consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou
mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen niet gebruikt, gedragen, gewassen,
bevuild of beschadigd zijn!*.

  !* Wanneer een artikel een waardevermindering heeft ondergaan door het gebruik van de Klant 
 of door schade zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht. 

ARTIKEL 7 - KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING 

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste
de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de
terugzending terugbetalen!*.

!* wanneer u een retour aan Pretty Natural wenst te sturen dient u ons daarvan eerst per e-mail op 
de hoogte te brengen (ellen@prettynatural.be). U krijgt dan van ons de ontvangstbevestiging en 
tevens een voor u persoonlijk, intern retournummer (=start van ons werk).  
Dit intern retournummer zorgt ervoor dat uw retour vooraf bij ons is aangemeld.  We weten dan 
vooraf om welke order het gaat, welke producten retour komen en hoeveel stuks dit zijn. Hierdoor 
kunnen we ook het tegoed reeds in ons systeem plaatsen en zorgt dit dus voor een veel snellere 
afhandeling en terugbetaling dan binnen de 14 dagen zoals wettelijk voorzien. Wij streven naar een 
verwerking en terugboeking van uw tegoed binnen de 48uur na ontvangst  
(behoudens Feest – en sluitingsdagen of overmacht). We doen er alles aan om het retourneren van 
de goederen zo praktisch en snel mogelijk uit te voeren, daarom kunnen we een zending die geen 
intern retournummer heeft jammer genoeg niet accepteren. Het is dus uiterst belangrijk om ons 
mailtje met de interne retournummer af te wachten. Bij twijfel mag u ons altijd bellen op het nummer 
0468/51.44.52, wij helpen u graag verder. 

ARTIKEL 8 - UITSLUITING HERROEPINGSRECHT 

1. dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst indien tot de
uitvoering werd overgegaan met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de
consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest
zodra de handelaar de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.  Voorbeeld: een
consument die online een contract afsloot met een fitnesscentrum voor deelname aan 3
lessen met persoonlijke begeleiding die hij kan opnemen vanaf de volgende dag en
binnen een termijn van uiterlijk 14 dagen en waarbij de consument er uitdrukkelijk mee
akkoord gaat dat hij zijn herroepingsrecht verliest eens hij deze 3 lessen heeft
gekregen.

2. de levering van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan
schommelingen op de financiële markten waarop de handelaar geen invloed heeft en
die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;



Voorbeeld: goederen waarvan de prijs afhankelijk is van de waarde van een 
buitenlandse munt (wisselkoers) . 

3. de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die
duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; Voorbeeld: een herenkostuum op
maat

4. de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
Voorbeeld: levering van bederfelijke goederen zoals verse groenten.

5. de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden
teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de
verzegeling na de levering is verbroken;
Voorbeeld: sommige cosmeticaproducten zoals lippenstiften, oogmake-up;
injectienaalden voor medisch gebruik; matrassen.

6. de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn
met andere producten;
Voorbeeld: zand dat gemengd werd met cement of met een andere stof

7. de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de
sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan
plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van
schommelingen van de markt waarop de handelaar geen invloed heeft; Voorbeeld:
sterke dranken, primeurwijnen.

8. overeenkomsten waarbij de consument de handelaar specifiek verzocht heeft hem te
bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten. Indien de
handelaar bij een dergelijk bezoek evenwel aanvullende diensten verleent waar de
consument niet uitdrukkelijk om heeft gevraagd, dan is op die aanvullende diensten of
goederen het herroepingsrecht wel van toepassing. Ook indien de handelaar bij een
dergelijk bezoek andere goederen levert dan vervangstukken die noodzakelijk zijn voor
de uitvoering van het onderhoud of de herstellingen, zal het herroepingsrecht op die
aanvullende diensten of goederen van toepassing zijn. Voorbeeld: herstellingswerken
aan het dak van een woning (bijv. na een zware storm). Als de consument, naast de
herstelling van het dak, beslist om bij dezelfde aannemer ook bakstenen te kopen die
niets met de herstelling te maken hebben, dan zal voor die bakstenen een
herroepingstermijn gelden. Ook als de consument bijv. zou beslissen om het dak
bijkomend te isoleren, dan zal het herroepingsrecht van toepassing zijn op die
dienstverlening.

9. de levering van verzegelde audio- of video- opnamen of van computersoftware
waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
Voorbeeld: een dvd in een doosje waarvan de plastic wikkel en de sluitingszegel
werden geopend.

10. de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van
abonnementen op dergelijke publicaties;
Voorbeeld: consument die online een editie van een tijdschrift koopt

11. overeenkomsten gesloten tijdens een openbare veiling; Voorbeeld: een schilderij dat de
consument per opbod koopt op een veiling Opgelet: zoekertjeswebsites of
veilingplatformen zoals eBay vallen hier niet onder.

12. de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden,
goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot
vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van
uitvoering is voorzien; Voorbeeld: een hotelkamer die door de consument werd
gereserveerd specifiek voor een bepaald weekend.

13. de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de
uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de
consument en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daardoor
verliest.
Voorbeeld: het downloaden van een applicatie voor mobiele telefoon (app) indien de
download al is gestart en de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht
verliest.



ARTIKEL 9 - DE PRIJS 
 
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de  
 aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als  
 gevolg van veranderingen in BTW tarieven. 
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de  
 prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de  
 ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze  
 gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen  
 richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn  

  alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of   
 bepalingen. 

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn  
 alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: 

1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen;  
of 

2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te 
zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.  
 
ARTIKEL 10 - CONFORMITEIT EN GARANTIE 
 
1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de  
 overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke  
 eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de  
 totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen  
 en/of overheidsvoorschriften. 
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling  
 doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van  
 een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer  
 jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de  
 overeenkomst op afstand. 
3. U  geniet ook van de wettelijke garantie voor verborgen gebreken op de  
 geleverde goederen. Een klacht voor verborgen gebreken die niet te wijten  
 zijn aan een geval van overmacht, aan een foutieve handeling van  
 uwentwege of van een derde of die te wijten zijn aan een normale slijtage,  
 moet per e-mail worden ingediend bij onze klantendienst via  
            (ellen@prettynatural.be), en dit ten laatste 2  
 maanden na vaststelling van het verborgen gebrek. Indien dergelijke  
 mededeling niet binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling van het  
 verborgen gebrek gebeurt, verliest je je recht om een klacht in te dienen  
 wegens verborgen gebreken. Onze Customer Service geeft je aan welke  
 stappen je moet volgen om de goederen terug te bezorgen. In elk geval kan  
 de eventuele terugzending van de goederen pas gebeuren na onze  
 voorafgaandelijke schriftelijke bevestiging. 
4. Als een geleverd product niet beantwoordt aan je bestelling en op  
 voorwaarde dat de procedure vermeld in ARTIKEL 10.1 werd gevolgd,  
 verbinden wij ons ertoe het product te vervangen. Is de vervanging niet  
 mogelijk of disproportioneel, verbinden wij ons ertoe je alle ontvangen  
 betalingen terug te betalen, inclusief de leveringskosten voor zover deze niet  
 gratis waren. Als er gebruik werd gemaakt van een aankoopbon bij je bestelling  

   wordt het nettobedrag (d.w.z. de aankooprijs verminderd met het bedrag van     
        de aankoopbon) aan je  terugbetaald. Op je uitdrukkelijke vraag gericht aan    
onze klantendienst ontvangt je een nieuwe aankoopbon die je kunt gebruiken voor 
een volgende aankoop. 



ARTIKEL 11 - LEVERING EN UITVOERING 
 
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in  
 ontvangst nemen en bij de je uitvoering van bestellingen van producten en  
 bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar  
 heeft gemaakt. 
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene  
 voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame  
 spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is  
 afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling  
 niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument  
 hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De  
 consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te  
 ontbinden. 
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de  
 consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na  
 ontbinding, terugbetalen. 
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer  
 zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de  
 bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een  
 vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het  
 herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor  
 rekening van de ondernemer. 
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot aan het  
 Bezorgmoment  aan de klant bij de ondernemer.  Tenzij uitdrukkelijk  
 anders is overeengekomen (schriftelijke bevestiging via e-mail van   
 ondernemer aan klant).  Het is dus uiterst belangrijk de verzenddoos vóór  
 inontvangstname te controleren op schade, pogingen tot openen, als er  
 andere tape over de onze is geplakt (standaard gebruiken wij steeds een  
 bruine papieren sluitingstape).  
 
ARTIKEL 12 - DUURTRANSACTIES 
 
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen  
 tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels  
 en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 
2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van  
 maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de  
 consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de  
 overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en  
 zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand  
 bedragen. 
 
 
ARTIKEL 13 – BETALING 
 
1. De door de consument verschuldigde bedragen moeten worden voldaan via de  
 webshop bij het vervolledigen van de order en voor verzending van de  
 producten. 
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde  
 betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. 
 



ARTIKEL 14 – KLACHTENREGELING 

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure
en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd,
volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de
consument de gebreken heeft geconstateerd. (zie ook 4. transportschade)

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen
gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een
voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen
de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een
indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Doorgaans verwerken wij uw klacht binnen 3 a 4 werkdagen.

4. In geval van transportschade bij de aanbieding van de goederen vragen wij
de klant om dit onmiddellijk te melden aan de bezorger.
de bezorger dient hiervan nota te nemen dat u als klant de schade meldde
vóór ontvangst van de goederen en levert hiervoor een schriftelijk bewijs af
aan u als klant.  Zo de schade aan de verzenddoos ernstig blijkt kan de klant
 beslissen haar/zijn pakket te weigeren.  Als Pretty Natural vragen we dan om   ons
via e-mail (ellen@prettynatural.be) op de hoogte te brengen van de weigering owv
schade en het formulier van schademelding mee te sturen dat u van de bezorger
dient te krijgen.  Zo kunnen we actie ondernemen richting transporteur.  Als klant
hoeft u geen verdere stappen te ondernemen, die afhandeling nemen wij voor u ten
laste. Uiteraard houden wij u op de hoogte van het verloop.  In afwachting sturen wij
uw bestelling opnieuw aan u toe.
Opgelet, de bezorger dient wettelijk een schademeldingsformulier aan u te
bezorgen, vraag hier dus expleciet naar anders kan u de schademelding vóór
ontvangst niet bewijzen.  Indien u ons geen schademeldingsformulier kan bezorgen
kunnen wij ook geen verdere actie ondernemen richting transporteur en worden
eventuele schadeclaims door hen afgewezen.

5. Schade na ontvangst.  Pretty Natural verpakt elk order uiterst zorgvuldig en
 volgens de aanbevelingen van de verschillende transporteurs waarmee we
samenwerken alsook de transportsector in het algemeen. Elke order krijgt voor
vertrek of afhaling nog een laatste uitvoerige kwaliteitscontrole op verschillende
punten. Daarom wijzen we als Pretty Natural ook elk geval van schade NA transport
af (lees ontvangst).  Zie punt 4 hierboven, het is dus uiterst belangrijk om
transportschade te melden vóórdat u het pakje in ontvangst neemt en daar tevens
het schademeldingsformulier van te vragen bij de bezorger.  Uiteraard laten we
onze klanten niet aan hun lot over en wat we in dergelijke gevallen doen is alsnog
uw klacht formeel over te brengen aan de transporteur die dit dan verder zal
afhandelen.

Bij elke klacht die we omtrent (transport)schade ontvangen van onze klant voeren wij een 
volledige kwaliteitscontrole uit op ons auditsysteem dat in voege is voor verzendklaar 
maken/afhaling van onze orders. Bij transportschade maken we tevens een negatieve rating 
bij de transporteur in ons eigen beheersysteem. Dit laat ons toe meteen in te grijpen als blijkt 
dat er een toename is van schademeldingen bij de ene of de andere transporteur.  
We dragen klantvriendelijkheid en kwaliteit hoog in het vaandel en daarom werden er heel 
wat controlepunten geimplementeerd die u als klant en ons als verkoper gerustheid bieden. 
Enkele voorbeelden daarvan zijn:  volledige controle van de eenheidsverpakking en het 
product zelf voor het verzendklaarmaken, een foto van de verzenddoos met de producten er 
in na controle, een foto van hoe de doos werd opgestopt en nadien gesloten, een logging 
van wie het pakje verzendklaar maakte aan onze kant, wie de transporteur was, … Deze 
gegevens worden automatisch gewist in ons systeem nadat de Herroepingstermijn officieel 
ten einde is (uiterlijk op dag 15 na ontvangst van uw order). 

mailto:ellen@prettynatural.be


ARTIKEL 15 - BEHANDELING VAN KLACHTEN EN GESCHILLEN 

1. Wij hopen steeds onze cliënten ten volle tevreden te stellen. Indien je evenwel een
klacht betreffende onze producten of diensten wenst te formuleren, aarzel dan
niet ons te contacteren op het adres van de Customer Service
(ellen@prettynatural.be) of via het contactformulier op onze Website. Wij doen
het nodige om je klacht binnen de 14 dagen te behandelen.

2. Elk contract dat met onze klanten wordt gesloten, wordt, ongeacht de woonplaats
van de klant, uitsluitend beheerst door het Belgisch recht en uitsluitend de
Belgische rechtbanken zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele
geschillen. Indien een ander recht van toepassing is ingevolge internationaal
recht, wordt  in de eerste plaats, voor de interpretatie van deze algemene
voorwaarden, verwezen naar de Belgische wetgeving betreffende de
marktpraktijken en de bescherming van de consumenten.

3. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of
uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te
leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het
hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden
voorgelegd aan BeCommerce.

4. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen,
indien de consument zijn klacht eerst binnen redelijke termijn aan de
ondernemer heeft voorgelegd.

5. De ondernemer is gebonden aan deze keuze van de consument om een geschil voor
te leggen aan BeCommerce.

6. Wanneer de ondernemer de tussenkomst aanvraagt zal de consument binnen vijf
weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, zich
schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten
behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de
keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer
gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

7. BeCommerce doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in
hun Huishoudelijk Reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie
geschieden bij wege van bindend advies.

8. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken,
indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in
staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft
beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en
een einduitspraak is gewezen.

9. Als klant kan je eveneens een klacht indienden via het "Online Dispute Resolution"
platform van de Europese Commissie.

ARTIKEL 16 - AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN 

1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen
niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan
wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier
kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.


