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Algemene Voorwaarden Winkelier 
 
Nieuwe klanten bereiken waar je boodschappen kunt bezorgen? Dat kan via 
Boodschapjes.com. In deze Algemene Voorwaarden omschrijven we kort en bondig de 
rechten en plichten die je hebt als winkelier wanneer je producten op het platform  
Boodschapjes.com invoert. Op deze manier weet jij als ondernemer altijd waar je aan 
toe bent. 
  

1. Definities  

We gebruiken in deze Algemene Voorwaarden de volgende definities: 
 
Jij: De eigenaar van een bij Boodschapjes.com aangesloten winkel 
Wij: Boodschapjes.com 
Herroepingsrecht: De mogelijkheid om binnen bepaalde tijd van de overeenkomst af te 
zien 

2. Identiteit van Boodschapjes.com  

Boodschapjes.com is een handelsnaam van Lucy Productionz. 
Adres: 
Bleiswijkseweg 37n 
2712 PB Zoetermeer 
KvK: 27339922 
BTW-nr: NL204587402B01 
Email: info@boodschapjes.com 
Tel: 085-50656149 

3. Toepasselijkheid  

Deze Algemene Voorwaarden gelden op elk aanbod van het platform Boodschapjes.com 
en op elke op afstand gemaakte overeenkomst tussen Boodschapjes.com en een bij 
Boodschapjes.com aangesloten winkel. De Algemene Voorwaarden staan ook op onze 
website.  

4. Aanbod 

De winkelier is zelf verantwoordelijk voor: 
1. Elk product bevat alle informatie die je nodig hebt om een goed beeld te vormen, 
zodat het voor de consument duidelijk is waar het product voor staat.  
2. Deze producten zijn ten alle tijden up to date.  
3. De producten worden goed en deugdelijk bezorgd.  
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4. De producten welke aangeboden op het platform Boodschapjes.com worden 
beschreven in de voertaal Nederlands. 
5. De winkelier verklaart dat hij/zij de auteurs en/of gebruiksrechten heeft van de 
aangeleverde teksten, afbeeldingen, foto's e.d.. Mocht blijken dat het foto materiaal 
onrechtmatig gebruikt is, is de winkelier zelf verantwoordelijk voor de eventuele 
(financiële) schade. 
6. Winkelier geeft het platform het recht om de aangeleverde teksten, afbeeldingen, 
foto’s bij de producten te gebruiken op het platform Boodschapjes.com.   
 

Welke producten mag ik aanbieden in mijn online webshop? 

Om de kwaliteit van het platform zo consistent en hoog mogelijk te houden, graag 
rekening houden met het soort product welke u toevoegt.  

Wel:  

• Geneesmiddelen met AV status hebben.  
• Levensmiddelen 
• Tabak 
• Dranken (Alcoholische tot 15%) 
• Koude maaltijden(bijv. maaltijd salade) 

Niet: 

• Geneesmiddelen welke niet de AV status hebben. De geneesmiddelen welke wel 
goed gekeurd zijn vind je op de Lijst vastgesteld door het College ter 
beoordeling van geneesmiddelen d.d. 24 november 2016 

• Warme maaltijden 
• Shisha/Waterpijp 
• Slagroompatronen  
• Beltegoedkaarten 
• Producten die verboden zijn voor verkoop volgens Nederlandse wet. 

 

Er zijn strikte voorwaarden waar u zich aan moet houden bij het aanbieden van 
alcoholische dranken.  

• U mag alcoholische dranken aanbieden tot een alcohol percentage van 15%.  
• Als u dranken aan wilt bieden boven de 15% dient u een slijterijvergunning te 

hebben.  
• Mocht blijken dat de winkelier bij verkoop van alcoholische dranken boven de 

15% niet in het bezit is van een slijterijvergunning, is de winkelier zelf 
verantwoordelijk voor de eventuele (financiële) schade. 

https://www.cbg-meb.nl/documenten/richtlijnen/2016/11/24/av-lijst-14
https://www.cbg-meb.nl/documenten/richtlijnen/2016/11/24/av-lijst-14
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• De bezorger moet ten minste 18 jaar of ouder zijn om deze dranken te mogen 
bezorgen.  

• De bezorger moet ten alle tijden zeker weten dat de consument 18 jaar of ouder 
is.  

• De bezorger is wettelijk verplicht om bij twijfel de leeftijd te controleren door 
middel van een geldig identiteitsbewijs.  

 

5. Bezorging 

De winkelier kan zelf op het platform aangeven in welke tijdsperiode zij kunnen 
bezorgen. De winkelier dient zich hieraan te houden.  

6. Overeenkomst  

Wij gaan altijd accuraat met alle gegevens om. Hoe wij deze privacy waarborgen kun je 
teruglezen in onze Privacy Policy. Bij elke bestelling die bij jou als winkelier geplaatst 
wordt ontvang je een bevestiging per e-mail en een sms. In de e-mail vind je alle 
informatie en gegevens die je nodig hebt om deze bestelling op een juiste manier te 
bezorgen bij de consument. Deze gegevens kun je ook terugvinden wanneer je inlogt op 
de website onder “Mijn account”. Wij hanteren geen maandelijkse abonnementskosten, 
maar berekenen een commissie voor elke bestelling die wij naar je doorsturen. Ons 
uitgangspunt is dat we eerlijk en direct zaken doen. Binnen de wet hebben wij het recht 
om te informeren of je aan de betalingsverplichtingen kunt voldoen. Mocht dit niet het 
geval zijn, dan hebben wij het recht om jouw winkel te deactiveren op het platform 
Boodschapjes.com. 
 
Indien de consument (een deel van) de bestelling retourneert dan blijft de winkelier de 
afgesproken commissie verschuldigd aan Boodschapjes.com. 
 

7. Prijs  

Op Boodschapjes.com wordt bij ieder product in een webshop de prijs duidelijk vermeld. 
Alle genoemde prijzen in de webshop van de winkelier zijn inclusief BTW.  
Commissiegelden en/of (advertentie)kosten welke door Boodschapjes.com bij de 
winkelier in rekening worden gebracht zijn exclusief BTW.  

8. Nakoming en extra garantie  

De consument heeft recht op een goed en deugdelijk product. Jij als winkelier staat 
ervoor in dat de producten voldoen aan de specificaties die er op de website bij vermeld 
staan.  
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9. Klachtenregeling  

Niet tevreden? Wij behandelen je klacht zo goed mogelijk. Neem telefonisch of via de 
mail contact met ons op en omschrijf zo duidelijk mogelijk wat het probleem is, dan 
kunnen we je zo snel mogelijk helpen. Wij helpen je direct of je hoort van ons hoeveel 
tijd wij nodig hebben. 

 

10. Scheidbaarheid  

Als enig onderdeel van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of nietig wordt verklaard 
door een rechtbank of wetgever, blijven de overige Algemene Voorwaarden van kracht. 

 

11.  Eigendomsrechten  

Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals handelsmerken en logo’s van 
Boodschapjes.com op het platform Boodschapjes.com berusten bij Boodschapjes.com. 
Ieder gebruik van Boodschapjes.com of de inhoud daarvan, inclusief het geheel of 
gedeeltelijk kopiëren of opslaan van dergelijke inhoud anders dan voor uw eigen, 
persoonlijke en niet-commerciële gebruik is verboden zonder voorafgaande schriftelijk 
toestemming van Boodschapjes.com. 

 

12. Rechtskeuze  

Op de rechtsverhouding tussen jou en Boodschapjes.com is het Nederlands recht van 
toepassing. Geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met die rechtsverhouding 
zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. 
 


