
 
 
 
 

Algemene voorwaarden 

1.  Informatie over ons 
Deze website wordt beheerd door Goedkope-dakpannen.nl  ("wij") en de goederen die u 
koopt zullen door ons worden geleverd. Wij zijn geregistreerd bij het Kamer van koophandel 
in Nederland onder het nummer 56870787 en met onze statutaire zetel te Lelieberg 3, 4708 LL 
te Roosendaal, Nederland 
 
Ons BTW-nummer is NL852340539B01 
 
U kunt contact met ons opnemen via e-mail op info@goedkope-dakpannen.nl, telefonisch op 
het nummer + 31 085 2020 520 of schrijf ons op het bovenstaande adres. 
 

2.  Uw persoonlijke gegevens 
Goedkope Dakpannen.nl, gevestigd aan Lelieberg 3, 4708 LL in Roosendaal, is 
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 
privacyverklaring. 
 
Contactgegevens: 

https://www.goedkope-dakpannen.nl 
te Lelieberg 3, 4708 LL te Roosendaal, Nederland 
+31-85-2020520 
 
Wieneke Nagtegaal is de Functionaris Gegevensbescherming van Goedkope Dakpannen.nl 
Hij/zij is te bereiken via info@goedkope-dakpannen.nl 
 

  



 
 
 

2.1 Persoonsgegevens die wij verwerken 
Goedkope Dakpannen.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze 
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de 
persoonsgegevens die wij verwerken: 
 

- Voor- en achternaam 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door een profiel op deze website 

aan te maken, in correspondentie en telefonisch 
- Gegevens over uw activiteiten op onze website 
- Bankrekeningnummer 

 

2.2 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij 
verwerken 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over 
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of 
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders 
dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen 
dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er 
van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben 
verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@goedkope-
dakpannen.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 
 

  



 
 
 

2.3 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij 
persoonsgegevens verwerken 
Goedkope Dakpannen.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
 

- Het afhandelen van uw betaling 
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder 
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te 

kunnen voeren 
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken 
- Om goederen en diensten bij u af te leveren 
- - Goedkope Dakpannen.nl analyseert uw gedrag op de website om daarmee de 

website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmenop uw 
voorkeuren. 

 

2.4 Geautomatiseerde besluitvorming  
Goedkope Dakpannen.nl neemt #responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen 
besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier 
om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat 
daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Goedkope Dakpannen.nl) tussen zit. 
Goedkope Dakpannen.nl gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: 
#use_explanation 
 

2.5 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
Goedkope Dakpannen.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de 
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende 
bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: #retention_period 

2.6 Delen van persoonsgegevens met derden 
Goedkope Dakpannen.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend 
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan 
een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, 
sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging 
en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Goedkope Dakpannen.nl blijft verantwoordelijk voor 
deze verwerkingen. 

 

  



 
 
 

2.7 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
Goedkope Dakpannen.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is 
een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de 
browser van uw computer, tablet of smartphone. Goedkope Dakpannen.nl gebruikt cookies 
met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren 
werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies 
worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. 
Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte 
content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben 
wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen 
cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de 
instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: 
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 

2.8 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te 
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 
Goedkope Dakpannen.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent 
dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in 
een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt 
een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw 
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de 
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@goedkope-dakpannen.nl. Om er 
zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw 
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ 
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer 
en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo 
snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Goedkope 

Dakpannen.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te 
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-
autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

 

  



 
 
 

2.9 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Goedkope Dakpannen.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt 
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw 
gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op 
met onze klantenservice of via info@goedkope-dakpannen.nl 
 

3. Bestellen 
U kunt een bestelling van goederen- aangeboden tot koop, op deze website plaatsen door 
het volgen van de aanwijzingen op het scherm na het klikken op het product dat u wilt kopen. 
U krijgt de gelegenheid om uw bestelling te controleren en eventuele invoerfouten te 
wijzigen, totdat u uw bestelling plaatst door te klikken op de knop "doorgaan naar afrekenen". 
Door te klikken op "afrekenen" is uw bestelling geplaatst. 
 
Wij bevestigen de ontvangst van uw bestelling door het sturen van een automatisch 
gegenereerde e-mail waarmee wij uw bestelling accepteren. Met deze e-mail is de 
overeenkomst gesloten. 
 
Het contract heeft uitsluitend betrekking op die specifieke goederen die in onze 
bevestigingsmail van onze aanvaarding van uw bestelling worden genoemd. Gelieve deze 
gegevens te lezen en te controleren in deze e-mail om ervoor te zorgen dat deze correct zijn. 
Als de gegevens in de bevestigingsmail niet correct zijn, of als u niet tevreden bent met de 
details in de e-mail, neem dan contact met ons op via info@goedkope-dakpannen.nl 
 
De contractuele taal is Nederlands. 
 
Waar wij uw bestelling accepteren, hebben we een wettelijke verplichting om goederen die 
in overeenstemming zijn met deze voorwaarden te leveren 
 

  



 
 
 

4. Prijzen en verzendkosten 
Informatie op deze website met betrekking tot de prijzen is onderhevig aan verandering door 
ons, zonder voorafgaande kennisgeving. De prijzen die ten tijde van de bestelling worden 
weergeven, zijn de prijzen die van toepassing zijn. 
 
Af en toe kan er een fout optreden en kunnen goederen mogelijk onjuist worden geprijsd. In 
dat geval zijn wij niet verplicht de goederen (op basis van deze verkeerde prijs) te leveren. 
 
Wij zullen ofwel uw bestelling annuleren en de prijs terugbetalen, of wij zullen u contacteren 
met de vraag of u (op basis van de juiste prijs) verder wilt gaan met de bestelling. Indien wij 
niet in staat zijn om u te contacteren of indien u niet verder wilt gaan met de bestelling (op 
basis van de juiste prijs), zullen wij uw bestelling annuleren en de prijs die u reeds heeft 
betaald terugbetalen. Wanneer de juiste prijs van de goederen minder is dan ons vermelde 
prijs, kunnen wij (naar eigen goeddunken) verder met uw bestelling en het lagere bedrag in 
rekening brengen bij verzending. 
 
Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen inclusief BTW (indien van toepassing) maar exclusief 
verzendkosten.  
 

Verzendkosten: 

Bestemming Bezorgmethode Kosten (inclusief BTW) 
Nederland Afhaal op locatie € 45,- 
Nederland Doos* € 45,- 
Nederland Transport € 115,- 
Nederland Spoedtransport In overleg 
België Transport In overleg 

 
*Let op! Dit is enkel mogelijk voor een bestelling van 1 tot 3 dakpannen (Aantallen zijn 
afhankelijk van model en type) Breuk is geheel voor eigenrekening. 

 
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 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 



 
 
 

30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat 
geval het rechtom de overeenkomstzonder kosten te ontbinden en recht op 
eventuele schadevergoeding.  

 
4. Ingeval 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 een eventuele retourzending 
zijn voor rekening van de ondernemer.  

 
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer 

tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan 
de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is 
overeengekomen 

 

5. Beschikbaarheid en levering 
Informatie op deze website met betrekking tot beschikbaarheid is onderhevig aan 
verandering zonder voorafgaande kennisgeving. Wij kunnen de constante beschikbaarheid 
van de producten op deze site niet garanderen. Alle bestellingen zijn te allen tijde afhankelijk 
van de actuele beschikbaarheid. 
 
Wij leveren in Nederland en België. Leveringen buiten deze landen alleen in overleg. Wij 
leveren de door u bestelde goederen op het adres dat u ons doorgeeft op het moment dat u 
uw bestelling op deze site plaatst. 
 
Levering zal geschieden op basis van de informatie op de productpagina's nadat uw 
bestelling is geaccepteerd. 
 
Wij zullen redelijke inspanningen treffen om de goederen op de overeengekomen datum te 
leveren. Indien geen datum is vermeld, zullen wij de goederen leveren binnen 30 dagen na 
de dag waarop u uw bestelling heeft geplaatst en door ons geaccepteerd is. 
 
In geval van onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ongunstige weersomstandigheden, 
onvoorspelbare vertragingen als gevolg van files, wegwerkzaamheden, omleidingen of 



 
 
 
mechanische storingen) zijn wij mogelijk niet in staat om de goederen binnen deze termijnen 
te leveren en zijn wij niet aansprakelijk voor enige vertraging of het uitblijven van de 
goederen indien de vertraging geheel of gedeeltelijk wordt veroorzaakt door dergelijke 
omstandigheden. In het geval dat een levering niet plaatsvindt, zullen wij samen met u een 
alternatieve leveringsdatum overeenkomen. 
 
Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging in de levering, veroorzaakt door 
het niet beschikbaar zijn van iemand om de levering van de producten in ontvangst te nemen. 
Het is uw verantwoordelijkheid om contact op te nemen met het postkantoor of 
koeriersbedrijf met betrekking tot de goederen die niet konden worden bezorgd omdat u 
niet beschikbaar was. 
 

6. Betaling 
Betaalmethodes voor Nederland: 

iDEAL, SEPA-overboeking, Creditcard	(bij bestelling wordt het bedrag verrekend met uw 

creditcard), en PayPal 
 
Betaalmethodes voor België: 

Bankcontact, SEPA-overboeking, Creditcard	(bij bestelling wordt het bedrag verrekend met 

uw creditcard), en PayPal 
 

 
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument 

verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de 
bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid1. In geval van een overeenkomst tot het 
verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging 
van de overeenkomst heeft ontvangen.  

 
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden 

nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer 
vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden 
aangaande de uitvoeringvan de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de 
bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.  

 
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde 

betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.  
 

4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens 
wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte 
redelijke kosten in rekening te brengen. 



 
 
 
 
  



 
 
 

7. Garantie 
 
Zonder beperking van uw herroepingsrecht onder artikel 7 kunt u het product retourneren 
aan ons, bv. als het product niet het bestelde product is, deze beschadigd of defect is of het 
om een verkeerd geleverde hoeveelheid gaat. 
 
Indien goederen worden geleverd met zichtbare transportschade, moet u deze schade -
indien mogelijk- onmiddellijk bij de bezorger kenbaar maken en zo snel mogelijk contact met 
ons opnemen. Indien u niet reclameert of geen contact met ons opneemt, heeft dit geen 
gevolgen voor uw wettelijke rechten en de afdwinging daarvan, in het bijzonder wat betreft 
uw wettelijk recht op garantie. Maar u helpt ons dan om onze eigen rechten tegenover de 
vrachtvervoerder of de transportverzekering te doen gelden. 
 
Zodra we het defect of een ander probleem hebben bevestigd, zullen wij: 
 

- voor een volledige terugbetaling zorgen 
- voor een volledige terugbetaling voor beschadigde of defecte goederen zorgen als 

dit binnen een redelijke termijn na de verkoop is, of:  
- naar uw keuze, de goederen op onze kosten (inclusief de kosten van verzending) 

repareren of vervangen tenzij dit niet mogelijk of onevenredig duur is. In dit geval 
ontvangt u de terugbetaling van het reeds betaalde bedrag voor deze goederen. 

 
We zullen u op de hoogte houden over de terugbetaling binnen een redelijke termijn. 
Meestal verwerken we het verzoek van terugbetaling zo snel mogelijk en in ieder geval niet 
later dan 30 dagen na de bevestiging via e-mail over de terugbetaling voor beschadigde of 
defecte producten. 
 
 

8. Eigendom 
Gekochte producten blijven ons eigendom totdat zij volledig zijn betaald. Zodra de goederen 
aan u of een door u aangewezen derde zijn geleverd, draagt u het risico en bent u 
overeenkomstig aansprakelijk. 
 
 
  



 
 
 

9. Aansprakelijkheid 
Tenzij in het onderstaande uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt de wettelijke 
regeling inzake de aansprakelijkheid voor gebreken. 
 
De bovenstaande beperkingen en verkorte termijnen gelden niet voor vorderingen op grond 
van schade die door onszelf, onze wettelijke vertegenwoordigers of agenten is veroorzaakt: 
 

- in geval van schade aan lijf, leven of gezondheid 
- in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim en in geval van kwade trouw 
- in geval van schending van wezenlijke verplichtingen uit overeenkomst, waarvan de 

nakoming onmisbaar is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst en op 
de nakoming waarvan de wederpartij bij de overeenkomst normaliter mag 
vertrouwen (kardinale verplichtingen) 

- in het kader van een gegeven garantie, voor zover overeengekomen. 
 

10. Algemeen 
Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet geldig of niet toelaatbaar is, 
beperkt dat niet de werking van de andere bepalingen. 
 
We kunnen deze Algemene Voorwaarden na verloop van tijd wijzigen of anders bewerken 
zonder voorafgaande kennisgeving. Kijk hiervoor regelmatig op onze website om te zien 
welke Algemene Voorwaarden op dit moment van toepassing zijn. 
 

11. Toepasselijk recht 
Op deze voorwaarden is Nederlands recht toegepast. Elke overeenkomst voor de aankoop 
van goederen over deze website en alle geschillen die in verband daarmee voortvloeien, 
worden eveneens beheerst door Nederlands recht. 
 

12. Online geschillenbeslechting 
De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan voor 

consumenten, die u kunt vinden op	https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij nemen 

vrijwillig deel aan deze geschillenbeslechtingsprocedure. 
 


