
Algemene voorwaarden

1 ALGEMEEN

 Deze verkoopsvoorwaarden regelen het gebruik van de website van Dyst Cappello BVBA, met ondernemingsnummer BE0843.839.226, 
maatschappelijke zetel Meensesteenweg 435a, 8800 Roeselare, met uitbatingszetel Phenix, Noordstraat 66, 8800 Roeselare. Deze ver-
koopsvoorwaarden zijn ook van toepassing telkens wanneer een reservatie of bestelling via de webshop van Phenix wordt geplaatst via 
www.hoedenenpetten.be of www.phenixroeselare.be .
Koper: Iedere natuurlijk persoon die een bestelling plaatst op de website. Eenieder die krachtens het bepaalde artikel 1123 en volgende 
van het Burgerlijk Wetboek onbekwaam is verklaard, mag onder geen beding aankopen verrichten op de website.
Verkoper: Phenix, handelend voor Dyst Cappello BVBA
Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden die op de 
website worden gepubliceerd. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van de verkoper te kennen en te aanvaarden. De alge-
mene voorwaarden zijn steeds beschikbaar via de website.
Phenix behoudt zich het recht om de verkoopsvoorwaarden zonder voorafgaande mededeling te allen tijden te kunnen wijzigen. 
Daarnaast heeft het op ieder ogenblik het recht de website geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, 
updating of wegens enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van 
toepassing.

De voertaal van de afgesloten overeenkomsten is Nederlands. Er kan steeds contact worden opgenomen met de klantendienst ingeval 
van onduidelijkheid.

Phenix kan niet aansprakelijk gesteld worden voor hinder of schade ondervonden door het gebruik van internet, meer bepaald door een 
panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerk- 
te informatie of door om het even welk feit dat door de rechtspraak als overmacht wordt aanzien. Phenix draagt op geen enkele wijze 
enige aansprakelijkheid voor eventuele onrechtstreekse schade.

Phenix is niet aansprakelijk indien de leveringstermijn overschreden wordt door toedoen van de vervoerder, evenmin bij verlies van de 
producten of bij staking. De koper is op de hoogte van de transportrisico’s en dient vragen in dat verband te richten aan de vervoerder.

2 AANBOD EN BESTELLING

 Elk aanbod geldt enkel voor kopers die woonachtig zijn in de Europese Unie. Bestellingen via de website worden geacht voor niet –be-
roepsmatige doeleinden te worden geplaatst. Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden enkel voor consumenten in de zin van Boek 
VI van het Wetboek Economisch Recht, zoals ingevoegd door de Wet van 21 december 2013 behoudende invoeging van van boek VI “ 
Marktpraktijken en consumentenbescherming” in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan 
boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht, (BS 
30 december 2013; err., BS 20 januari 2014, err., BS18 maart 2014, err., BS 24 maart 2014). Handelaars die een bestelling voor beroeps- 
doeleinden willen plaatsen, dienen zich desgevallend te bevragen bij de klantendienst.

Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden 
informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Wanneer u specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, 
beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij u vooraf contact op te nemen met onze klantenservice via info@hoe-
denenpetten.be of 051/20 19 37.

De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, 
ernstig vermoeden van voor de verkoper onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald 
artikel.
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Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper is overhandigd per e-mail naar het door de 
koper opgegeven e-mailadres.

De koper en Phenix komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige over-
eenkomst tot stand kan komen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van 
het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Phenix gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een 
vermoeden van bewijs.

3 BETALING

 De prijzen zijn deze vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Voor levering in België zijn de prijzen inclusief leveringskosten vanaf een totaal aankoopbedrag van 50 €.  Bij kleinere bestellingen wordt 
een leveringskost van 4,95 € aangerekend tenzij anders vermeld. De kosten voor verzending naar andere landen worden opgegeven bij 
bestelling vooraleer de bestelling definitief wordt geplaatst. Er kan dan alsnog van de bestelling worden afgezien.

De betaling dient de levering vooraf te gaan en gebeurt via een kredietkaart of een bankkaart. De koper is verplicht het nummer van zijn/ 
haar Visa of Mastercard op te geven, samen met het controlenummer en de vervaldatum, waarna de creditering van de verschuldigde 
bedragen onmiddellijk wordt doorgevoerd. De voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever zijn hier steeds van toepassing. Phenix 
is geen partij in de relatie tussen de koper en de kaartuitgever. Daarnaast kan de betaling ook via overschrijving gebeuren.

Phenix kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de 
website.

In geval van niet tijdige betaling is Phenix bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere)levering op te 
schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van de verschuldigde rente en 
kosten daaronder begrepen.

Bij niet of niet tijdige betaling is de koper over het openstaande bedrag rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke interestvoet, te 
rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening.

Ten laste van de koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Phenix, als gevolg van niet nakoming 
door de koper van diens (betalings-)verplichtingen, heeft moeten maken.

4 LEVERING

 De levering van het bestelde artikel gebeurt in België ofwel op het door de klant opgegeven adres, door afhaling in een postpunt of 
postkantoor, door afhaling in een pakketautomaat van Bpack 24/7 of door afhaling in Phenix, Noordstraat 66, 8800 Roeselare. Levering 
in andere landen gebeurt ofwel op het door de klant opgegeven adres of in het gekozen postkantoor of postpunt. De gekozen leverings- 
mogelijkheid beïnvloedt de leveringstermijn.

De verzendkosten voor de levering van producten is gratis vanaf een aankoopbedrag van 50€ of meer. Een aankoop lager dan 100 € 
brengt 4,95 € verzendkosten met zich mee. Leveringen in andere Europese landen is afhankelijk van de grootte van de bestelling en het 
leveradres maar zullen telkens vooraf aan de koper worden meegedeeld. De koper kan dan kiezen of hij wil overgaan tot aankoop of niet.

De leveringstermijn gaat pas in na ontvangst van betaling, ook indien via overschrijving wordt betaald. Phenix neemt de verbintenis op 
zich om de producten zo spoedig mogelijk te leveren. De leveringstermijn bedraagt minimaal 1 werkdag en maximaal 30 dagen na ont- 
vangst van de betaling voor levering in België.

De verkoper is niet aansprakelijk voor vertraging of uitblijven van de levering door toedoen van de vervoerder.
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De koper erkent kennis te hebben van het feit dat op de verzending van de producten de algemene voorwaarden van levering van de 
verkoper van toepassing zijn en erkent deze te aanvaarden.

5 RETOUR

 Overeenkomstig het Wetboek Economisch Recht betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming heeft de koper het recht zijn 
online bestelling te herroepen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de producten.
Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat 
verkeren. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen, gifts en verpakkingsmateriaal dienen toe te worden gevoegd bij de retour- 
zending.

Indien het product niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. 
Het product blijft eigendom van de koper welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen.

Het aangekochte product dient onbeschadigd en in de originele verpakking voldoende gefrankeerd teruggezonden te worden naar het 
hieronder vermelde retouradres.
Hierbij dient de koper zijn rekeningnummer toe te voegen, zodat Phenix de terugbetaling kan uitvoeren. Enkel het werkelijk betaalde 
bedrag wordt terugbetaald en dit binnen de 14 dagen nadat de producten op het retouradres werd ontvangen.

Retouradres: 
Phenix 
Noordstraat 66
8800 Roeselare

Deze voorwaarden van herroeping van de bestelling en het vermelde retouradres gelden enkele voor producten aangekocht in de web- 
shop.

De verzendkosten voor de terugzending van de online bestelde producten zijn voor rekening van de koper. Indien de koper de aange-
kochte producten komt omruilen in de winkel, Phenix, Noordstraat 66, 8800 Roeselare is die gratis.

Producten moeten in de originele staat worden teruggebracht of teruggezonden, dit wil zeggen ongedragen en onbeschadigd.
Zullen in geen geval worden teruggenomen:

Producten waarvan de originele etiketten zijn verwijderd Producten met een lichte beschadiging
Panty’s, kousen en sokken waarvan de verpakking werd geopend Producten die werden gebruikt
Producten die door verkeerd gebruik beschadigd zijn

Phenix is niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

6 GARANTIE

 Krachten de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft 
de consument wettelijke rechten. De wettelijke garantietermijn van twee jaar is onverkort geldig vanaf de datum van levering.

Gebreken die veroorzaakt worden door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik (door de gebruiker zelf of door derden), vallen niet 
onder de garantie en zijn dusdanig geen gebrek aan overeenstemming.

Ingeval van gesignaleerde problemen moet de klant vooraf contact op nemen met de klantenservice 051/20 19 37 of via
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e-mail: info@phenixroeselare.be . Wanneer de problemen veroorzaakt werden door de verkopen worden de retourkosten ten zijne laste 
genomen.

De garantiedienst van de verkoper zal vervolgens contact opnemen met de leverancier van de producten, die een beslissing neemt of 
een gebrek binnen de garantie valt. Indien dit niet het geval is, zullen de producten onhersteld eigendom blijven van de koper.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:
Producten waarvan de originele etiketten zijn verwijderd Producten met een lichte beschadiging
Panty’s, kousen en sokken waarvan de verpakking werd geopend Producten die werden gebruikt
Producten die door verkeerd gebruik beschadigd zijn

Phenix is niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

Elk gebrek dient binnen de 2 maanden vanaf de dag van vaststelling te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of 
vervanging.

7 OVERMACHT

 In geval van overmacht is Phenix niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. Phenix is gerechtigd haar 
verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens 
de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstorin-
gen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig 
moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet –tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het 
ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

8 HANDTEKENING EN BEWIJS

 De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering.

De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft.

Bij een eerste online bestelling of reservatie dient de klant de inschrijvingsprocedure te volgen. Hierna hoeft de klant zich slechts terug 
aan te melden om een nieuwe bestelling of reservatie te plaatsen.

De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. De bekrachti-
ging van de klant geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de website.

9 AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEBRUIK WEBSITE

 De website van de verkoper is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de klant over de producten en activiteiten 
van de verkoper. De verkoper heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsver-
bintenis.

De verkoper heeft het recht om op ieder ogenblik de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, 
updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.
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De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van internet, door enige panne van het 
systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie 
die door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien.

10 BESCHERMING VAN DE PRIVACY

 Phenix behoudt zich het recht om, uitsluitend voor intern gebruik, gegevens van de koper te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via 
verzameling van de gegevens die door de koper worden opgegeven op het ogenblik van de bestelling als onrechtstreeks. Die gegevens 
kunnen worden doorgegeven aan organisaties die contractueel met de verkoper verbonden zijn.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake persoonlijke gegevens, heeft de 
koper ten allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien zij niet langer informatie wensen te 
ontvangen omtrent onze activiteiten. Hiervoor kunnen zij schriftelijk contact opnemen met de klantenservice van Phenix.

11 KLANTENSERVICE

 De klantenservice is bereikbaar op het telefoonnummer 051/ 20 19 37, via e-mail op info@phenixroeselare.be of per post op het volgende 
adres: Phenix, Noordstraat 66, 8800 Roeselare.

12 WIJZIGING VOORWAARDEN

 Phenix kan deze algemene voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaar- 
ding in door de koper van deze nieuwe voorwaarden.

13 BEWIJS

 De koper aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

14 EIGENDOMSVOORBEHOUD

 De exclusieve eigendom van een product gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de koper over, nadat deze de betaling die 
verschuldigd is voor dit product volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de koper vanaf de levering. De koper verbindt er zich toe zo nodig der- 
den op het eigendomsvoorbehoud van Phenix te wijzen bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen 
leggen.

De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anders- 
zins bezwaren.

15 INTELLECTUELE EIGENDOM

 Alle onderdelen van de website van de verkoper, zowel de visuele elementen als de geluidselementen, inclusief de daarvoor gebruikte 
technologie, zijn beschermd door auteursrechten of meer algemeen door de wet op de intellectuele eigendom. Zij zijn de exclusieve 
eigendom van de verkoper.
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Onverminderd de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten is reproductie, verspreiding, verkoop, verde-
ling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze 
website verboden, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de verkoper.

Kopers die over een eigen website beschikken op het internet en die ,zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link wil 
instellen tussen de eigen website en de website van de verkoper, moeten hiervoor uitdrukkelijk toelating vragen aan de verkoper.

Elke hypertekst link die terugkoppelt naar de website van de verkoper door middel van de techniek van framing of in-line link wordt even- 
wel uitdrukkelijk verboden. In ieder geval moet elke link worden verwijderd op verzoek van de verkoper.

16 BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT

 Deze overeenkomst is onderworpen aan de bepalingen van het Belgisch recht. Ingeval van betwisting zijn enkel de zetels van het arron-
dissement Kortrijk en desgevallend het Hof van Beroep te Gent bevoegd.

17 PRODUCTEN, INHOUD EN SPECIFICATIES

 Alle functionaliteiten, inhoud, specificaties, producten en prijzen van producten en diensten beschreven of afgebeeld op deze website 
kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Bepaalde gewichten, maten en vergelijkbare beschrijvingen 
zijn benaderingen en dienen alleen ter informatie. We doen al het redelijk mogelijke om de kenmerken van onze producten zo nauwkeu-
rig mogelijk weer te geven, zo ook de kleuren; de kleur die u ziet is echter afhankelijk van uw computer en we kunnen niet garanderen 
dat uw computer de kleuren juist weergeeft.

Indien op een bepaald moment producten of diensten op deze website staan, biedt dit geen garantie dat deze producten of diensten 
te allen tijde beschikbaar zullen zijn.  Het is de verantwoordelijkheid van de koper te voldoen aan alle toepasselijke lokale, nationale 
en internationale wetgeving (waaronder begrepen wetten met betrekking tot minimumleeftijdeisen) met betrekking tot bezit, gebruik 
en verkoop van enig item aangeschaft via deze website. Door een bestelling te plaatsen gaat u ermee akkoord de bestelde producten 
uitsluitend op een wettelijke manier te gebruiken.

18 MERKENRECHT

 Bepaalde handelsmerken, handelsnamen, dienstmerken en logo’s die worden gebruikt of weergegeven op deze website zijn geregis-
treerde en niet-geregistreerde handelsmerken, handelsnamen en dienstmerken van ons en aan ons gelieerde ondernemingen. Overige 
handelsmerken, handelsnamen en dienstmerken die worden gebruikt of weergegeven op deze website zijn geregistreerde en niet-gere-
gistreerde handelsmerken, handelsnamen en dienstmerken van hun respectieve eigenaren.

19 GESCHILLEN

Indien de koper ontevreden is over de geleverde goederen, kan hij steeds contact opnemen met Phenix, telefonisch 051/20 19 37 of via 
mail info@phenixroeselare.be

Als de koper geen bevredigende oplossing voor zijn geschil heeft gevonden door contact met ons op te nemen, wensen wij u te informe-
ren over het bestaan van het platform “Online Dispute Resolution” van de Europese Unie, kort gezegd het ODR-platform (link http://ec.eu-
ropa.eu/odr ).  Als u uw aanvraag online wenst in te dienen, kunt u een aanvraag tot buitengerechtelijke geschillenbeslechting indienen 
via http://ec.europa.eu/odr .

Dit platform faciliteert de onlinebeslechting van het geschil en brengt u in contact met de bevoegde gekwalificeerde entiteit.  Deze weg 
is bijzonder interessant wanneer u niet in hetzelfde land woont als de betrokken onderneming.  De nationale contactpunten kunnen u 
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hierbij helpen.  Voor de werking van het platform is het e-mailadres van onze onderneming info@phenixroeselare.be.  

20. DIVERSE BEPALINGEN

Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Phenix, Noordstraat 66, 8800 Roeselare 
of naar het e-mail adres info@hoedenenpetten.be .

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn, dan zal 
deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze algemene voorwaarden en niet de geldigheid en afdwing- 
baarheid van de overige bepalingen beïnvloeden.
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