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SERVICE DOCUMENT 
 

Verzending, betaling en retouren 
 
 
VERZENDING 
Verzending van onze producten is kosteloos. Die nemen wij voor onze rekening. Deze gratis verzen-
ding geldt echter uitsluitend voor de landen die wij hebben opgenomen in onze landenlijst die bij elk 
product wordt getoond. 
 
KOSTEN IMPORT EN BELASTINGEN 
Binnen de EU zorgen wij voor de toepassing van de juiste belastingen (bij de vermelde prijzen inbe-
grepen) en zijn er geen importkosten. Voor landen buiten de EU geldt dat je zelf verantwoordelijk bent 
voor het op de juiste wijze importeren van het product en het afdragen van de toepasselijke importkos-
ten en belastingen. 
 
RETOUREN 
Je kunt ongeopende verpakkingen binnen 2 maanden na ontvangst van het product aan ons retourne-
ren. Gebruik hiervoor ons retourformulier via deze link: https://www.orgacorp.com/about-us/return-
page/  (alleen beschikbaar in Engels!). De kosten van het terugzenden van producten is voor jouw 
rekening. 
 
BETAALMIDDELEN 
ORGACORP biedt via Mollie (www.mollie.com) diverse Europese betaalmiddelen aan. Nadat je een 
product aan de winkelwagen hebt toegevoegd kun je hieruit kiezen. Het is niet mogelijk achteraf te 
betalen voor je product(en).  

 
 

Privacy verklaring ORGACORP 
 
 

WIJ GAAN ZORGVULDIG MET JE GEGEVENS OM 
Met de gegevens die wij van je ontvangen, gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben technische en organi-
satorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis kunnen nemen 
van deze gegevens. Ook hebben onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring ondertekend. 
 
WAT DOEN WE MET JOUW GEGEVENS? 
Wij gebruiken de gegevens die wij van je krijgen om je opdrachten te verwerken. Dit kunnen bestellin-
gen of retouren zijn. Wij geven jouw persoonsgegevens alleen aan derden door wanneer dat nodig is 
om een bepaald onderdeel van je opdracht uit te voeren. Wij geven daarbij alleen die gegevens door 
die deze derden ook echt nodig hebben om de door ons gevraagde werkzaamheden voor je uit te 
voeren. 
 
HOE LANG BEWAREN WIJ JE GEGEVENS? 
Wij bewaren de gegevens niet langer dan nodig om de opgedragen werkzaamheden voor je uit te 
voeren en service aan je te verlenen. Onder service verstaan we ook analyses van je gekochte pro-
ducten en voorstellen doen voor andere producten en/of aanbiedingen. 
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WAT ZIJN JOUW RECHTEN? 
Jij bent onze klant. Dus je hebt het recht om te bepalen welke gegevens wij van je ontvangen. Maar 
daarnaast heb je nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder samen. 
- Je mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van je hebben. Dit over-

zicht verstrekken wij kosteloos. 
- Wanneer je meent dat wij bepaalde gegevens onjuist in onze administratie hebben verwerkt, dan 

kun je om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen ons werk goed 
kunnen doen, wanneer de gegevens waarmee wij voor je werken correct zijn. 

- Indien je niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, 
dan kun je ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. 

- Mocht je op enig moment het gebruik van je gegevens willen beperken, bijvoorbeeld dat wij be-
paalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kun je ons dit laten 
weten. 

- Je kunt ons vragen je gegevens door te zenden aan een derde of alle gegevens te verwijderen uit 
ons bestand. Mits wettelijke voorschriften dit verhinderen. Na ontvangst van je verzoek zullen wij 
zo spoedig mogelijk je verzoek uitvoeren. 

- Wanneer wij van derden persoonlijke informatie over je ontvangen, dan informeren wij je over de 
bron waaruit wij deze informatie hebben ontvangen. 

 
VRAGEN OVER GEBRUIK VAN JE PERSOONSGEGEVENS  
Heb je vragen over de wijze waarop wij omgaan met je persoonsgegevens? Neem dan hierover con-
tact met ons op. Dit kan via onze webformulieren. Wij communiceren uitsluitend in Engels of Neder-
lands! Wij doen ons best deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Mocht je klachten hebben 
over de wijze waarop ons bedrijf met je persoonsgegevens is omgegaan, meld dit dan zo spoedig mo-
gelijk aan ons. Wij beloven je dat deze klacht onze aandacht krijgt.  
 
 
 

Recaptcha 
 
We gebruiken de reCAPTCHA service van Google LLC (Google) om gegevens te beschermen die 
verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt 
verstuurd, om zo te voorkomen dat 'spam bots' bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commen-
taren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data ver-
stuurd om Google reCAPTCHA te laten werken.  
 
Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de 
EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonde-
ringsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten 
en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik 
van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met 
andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google's regels voor gegevens-
bescherming van toepassing. Meer informatie over over Google's privacybeleid vind je op deze pagi-
na: https://policies.google.com/privacy?hl=nl  
 
Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de 
manier en voor het doel zoals hierboven beschreven. 
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Algemene Voorwaarden 
 
 
Inhoudsopgave: 
Artikel   1 - Definities 
Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer 
Artikel   3 - Toepasselijkheid 
Artikel   4 - Het aanbod 
Artikel   5 - De overeenkomst 
Artikel   6 - Herroepingsrecht 
Artikel   7 - Kosten in geval van herroeping 
Artikel   8 - De prijs 
Artikel   9 - Conformiteit en garantie 
Artikel 10 - Levering en uitvoering 
Artikel 11 - Betaling 
Artikel 12 - Klachtenregeling 
Artikel 13 - Geschillen 
Artikel 14 - Aanvullende of afwijkende bepalingen 
 
Artikel 1 - Definities 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
 
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 
2. Dag: kalenderdag; 
3. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de 

overeenkomst op afstand; 
 
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer 
 
ORGACORP 
Boomblauwtje 50 
7323VR Apeldoorn 
+31651808808 
info@orgacorp.com 
www.orgacorp.com 
KvK-nummer: 78275628 (Canoa Trading Services) 
Btw-identificatienummer: NL003312047B41 
 
 
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 en bestellingen tussen ondernemer en consument. 
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voor-

waarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal 
voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voor-
waarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij 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.  
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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 diensten-
voorwaarden 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. 

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of 
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor 
het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen 
worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd. 

6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar 
de geest’ van deze algemene voorwaarden. 

7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze 
voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. 

 
Artikel 4 - Het aanbod 
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit 

nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. 
3. 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 afbeeldin-
gen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. 
Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. 

4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding 
zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 

5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. 
Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte 
kleuren van de producten.  

6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en ver-
plichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het  
bijzonder: 
 de prijs inclusief belastingen; 
 de eventuele kosten van 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 en uitvoering van de overeenkomst; 
 de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer 

de prijs garandeert; 
 of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze 

voor de consument te raadplegen is; 
 de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het 

kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstel-
len; 

 de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden geslo-
ten; 
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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 voor-
waarden. 

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de onderne-
mer langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. 

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, evenals 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 op een 
voor de consument toegankelijke manier aanbieden: 
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 ge-
bruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepings-
recht; 
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; 
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 van de overeenkomst; 

6. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende be-
schikbaarheid van de betreffende producten.  

 
Artikel 6 - Herroepingsrecht 
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder op-

gave van redenen te ontbinden gedurende 2 maanden. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na 
ontvangst van het product door de consument. 

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. 
Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebeho-
ren aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en dui-
delijke instructies. 

3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit bin-
nen 2 maanden, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het ken-
baar maken dient de consument te doen middels het digitale formulier. Nadat de consument ken-
baar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product 
binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig 
zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.  

4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt 
gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft 
teruggezonden, is de koop een feit.  
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Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping  
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen alleen de kosten van terug-

zending voor zijn rekening. 
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig moge-

lijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat 
het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terug-
zending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via een door de consument opgege-
ven IBAN of ander erkend rekeningnummer.  

3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de con-
sument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product. 

4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product 
wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is 
verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst. 

 
 
Artikel 8 - 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. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. 
3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zet-

fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet ver-
plicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.  

 
Artikel 9 - 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 bruik-
baarheid 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 verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke 
rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de onder-
nemer kan doen gelden. 

3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de 
ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in 
de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. 

4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De onder-
nemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten 
voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien 
van het gebruik of de toepassing van de producten. 

 
Artikel 10 - Levering en uitvoering 
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen 

en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verle-
ning 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 lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccep-

teerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consu-
ment akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging onder-
vindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de 
consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument 
heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft 
geen recht op een schadevergoeding. 
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4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen 

rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadever-
goeding. 

5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de con-
sument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbe-
talen. 

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het mo-
ment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend 
gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

 
 
Artikel 11 - Betaling 
1. Betaling van producten wordt geregeld via de kassa van de website www.orgacorp.com 
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onver-

wijld aan de ondernemer te melden. 
3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkin-

gen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te 
brengen. Hierbij worden de wettelijke richtlijnen gevolgd. 

 
Artikel 12 - Klachtenregeling 
1. Wij beschikken over een klachtenprocedure en behandelen de klacht overeenkomstig deze klach-

tenprocedure. 
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk 

omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft gecon-
stateerd. 

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 verwach-
ten. 

4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is 
voor de geschillenregeling. 

5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer.  
6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk 

anders aangeeft. 
7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar 

keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren. 
 
Artikel 13 - Geschillen 
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaar-

den betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument 
woonachtig is in het buitenland. 

2. Voor producten die wij importeren buiten de EU ligt de aansprakelijkheid bij ons. Voor producten 
die wij binnen de EU inkopen ligt dit bij de leverancier van dat product.  

3. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing. 
 
Artikel 14 - Aanvullende of afwijkende bepalingen 
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 gege-
vensdrager. 
 


