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Artikel 1. Definities
1.1 Algemene Voorwaarden (hierna te noemen “Voorwaarden”): op alle verkopen via dommekar.
nl zijn de volgende leverings- en betalingscondities van toepassing. U stemt hiermee in wanneer 
u een bestelling plaatst;
1.2 Onderneming: dommekar.nl (hierna te noemen “Domme Kar”) is een handelsnaam van 
Domme Kar en is een online winkel die kleding en aanverwante artikelen door “koop op afstand” 
aanbiedt aan consumenten;
1.3 Consument: een natuurlijke persoon of bedrijf die een overeenkomst op afstand aangaat 
met de ondernemer;
1.4 Overeenkomst: een overeenkomst op afstand tussen Domme Kar en de consument.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Domme Kar en op elke tot stand 
gekomen overeenkomst op afstand tussen onderneming en de consument;
2.2 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de 
website dommekar.nl zijn deze Voorwaarden steeds van toepassing;
2.3 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden deze voorwaarden via onze 
website ter beschikking gesteld. Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een 
bestelling, houdt in dat deze voorwaarden zijn aanvaard;
2.4 Van het in deze voorwaarden bepaalde, kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien 
van een onderdeel van deze voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen on-
verkort van kracht. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de consument geen rechten 
voor toekomstige transacties ontlenen. 
2.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaar-
den of bedingen van derden niet door Domme Kar erkend. 

Artikel 3. Overeenkomsten
3.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door Domme Kar. 
Domme Kar is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de leve-
ring te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geac-
cepteerd dan wordt dit, met vermelding van reden, binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van 
de bestelling kenbaar gemaakt.

Artikel 4. Prijzen 
4.1 Alle aanbiedingen van Domme Kar zijn vrijblijvend. Domme Kar behoudt zich uitdrukkelijk 
het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) 
voorschriften noodzakelijk is. 
4.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief BTW. 
Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het 
sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs via onze website gecommuniceerd. 
4.3 Voor verzendingen binnen Nederland worden geen verzendkosten berekend bij bestellin-
gen vanaf €100,00. Bij bestellingen onder dit bedrag berekenen wij €4,95 verzendkosten. Voor 
verzendingen naar andere landen dan Nederland is de bijdrage in de kosten van verzending en 
verzekering afhankelijk van het land. Deze kosten worden aan de bestelling toegevoegd, nadat 
de persoonlijke gegevens zijn ingevoerd tijdens het afronden van de bestelling.
4.4 Domme Kar kan niet worden gehouden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn, bijvoorbeeld 
als gevolg van invoer-, verschrijvings- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen 
geen rechten worden ontleend.

 



Artikel 5. Betalingen
5.1 Betaling geschiedt te allen tijde geheel vooraf.
5.2 Betaling kan worden gedaan op verschillende wijzen zoals hieronder vermeld en aangege-
ven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een consument kunnen nadere (betalings-/
bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de consument 
direct een bevestiging per e-mail met daarin vermelding van de totale kosten.
5.2.1 iDeal: als de consument bankiert via internet bij ABN Amro Bank, ASN Bank, ING, Rabo-
bank, SNS Bank, SNS Regio Bank, Van Lanschot, Tridios of KNAB kan de consument via onze 
website de bestelling op een veilige manier elektronisch betalen. Een elektronische betaling via 
internet is vergelijkbaar met een PIN-betaling in een winkel. Na het plaatsen van de bestelling, 
kiest de consument voor de betaalmethode iDeal. De consument volgt dan de procedure die 
hij/zij gewend is met betalen via internetbankieren. In principe wordt de betaling nog dezelfde 
werkdag verwerkt. 
5.2.2 Credit card: direct en online door middel van credit card betaling (VISA en MasterCard). De 
betaling wordt online geautoriseerd, zodat de consument direct weet of deze wel of niet wordt 
goedgekeurd. Voor betalingen met credit card worden géén extra kosten berekend. In principe 
wordt de betaling nog dezelfde werkdag verwerkt.  

5.2.3 Bancontact: consumenten uit België kunnen gebruikmaken van de betaaloptie Bancontact 
om zo op een vertrouwde manier met een betaalkaart de bestelling te betalen. In principe wordt 
de betaling nog dezelfde werkdag verwerkt.
5.3 In geval van faillissement of surseance van betaling van de consument (of een aanvraag 
daartoe), zijn de vorderingen van Domme Kar onmiddellijk opeisbaar.
5.4 Indien Domme Kar haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de consument een 
vast bedrag van 15% van de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. In-
dien Domme Kar kan aantonen noodzakelijk hogere kosten te hebben gemaakt, dan komen ook 
deze voor rekening van de consument.

Vragen, klachten en opmerkingen
Mocht u na het lezen van deze voorwaarden vragen en/of opmerkingen hebben over deze voor-
waarden, dan verzoeken wij u vriendelijk schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact met ons 
op te nemen.

Domme Kar
Monnickendamstraat 29
5045 KP Tilburg 
Nederland

Tel: +31 (0)6 420 934 98
E-mail: info@dommekar.nl
Web: http://www.dommekar.nl

 

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze voorwaarden mag worden verveelvoudigd, geko-
pieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder onze schriftelijke toestemming.

 

Vertrouwt met uw eigenbank doormiddel van iDeal Veilig en snel betalen met Visa Veilig en snel 
betalen met Mastercard Verzenden met postNL Vertrouwt met uw eigenbank doormiddel van 
iDeal


