DAYDEAL

ALGEMENE VOORWAARDEN - CONSUMENTEN

DEFINITIES

HERROEPINGSRECHT

ARTIKEL 1

ARTIKEL 5

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te

5.1 Gebruiker kan de overeenkomst met betrekking tot de koop van de Coupon
binnen 7 dagen zonder opgave van redenen schriftelijk of door terugzending
van de Coupon herroepen. De voornoemde termijn vangt aan na ontvangst
door Gebruiker van deze informatie over het herroepingsrecht, echter niet voor
ontvangst van de Coupon bij de ontvanger en ook niet voor het nakomen van
de informatieplichten van DayDeal volgens artikel 7:46c lid 2 BW. Om aan de
herroepingtermijn te voldoen is de tijdige verzending van de herroeping of van
de Coupon voldoende.
5.2 Na het verzilveren van de Coupon bij de Partner is een herroeping niet meer
mogelijk.
5.3 De herroeping dient te worden gezonden naar:

Gouda onder nummer: 24357230.

1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a. DayDeal: Allebedrijvenin B.V. h.o.d.n. DayDeal, gevestigd aan het
Zuidelijk Halfrond 1 (2801 DD) te Gouda, gebruiker van deze Algemene
Voorwaarden.
b. Gebruiker: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie DayDeal overeenkomt dat
DayDeal aan hem/haar goederen of diensten zal verlenen.
c. Partijen: DayDeal en Gebruiker.
d. de Coupon: een tegoedbon, strekkende tot het afnemen van diensten of goederen
van Partners, welke middels de website van DayDeal wordt verkocht aan gebruiker.

DAYDEAL
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e. de Partner: debiteur van de in een Coupon aangegeven prestatie, welke door de
Partner op basis van haar betreffende Algemene Voorwaarden zal worden geleverd.
f. De overeenkomst: de door partijen schriftelijk overeengekomen prestatie alsmede de
voorwaarden waaronder deze zal geschieden.
g. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door
DayDeal georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van goederen of diensten,
tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van
één of meer technieken voor communicatie op afstand.

5.4 In het geval van een rechtsgeldige
met betrekking tot de restitutie van
voornoemde termijn begint te lopen
herroepingsverklaring of de Coupon

h. Techniek voor communicatie op afstand: een middel dat kan worden gebruikt voor
het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Gebruiker en DayDeal gelijktijdig in
dezelfde ruimte zijn samengekomen.

herroeping zal DayDeal haar verplichtingen
betalingen binnen 30 dagen nakomen. De
vanaf het moment van ontvangst van de
door DayDeal.

DE PRIJS
ARTIKEL 6

TOEPASSELIJKHEID

6.1 Behoudens kennelijke fouten, BTW verhogingen en/of overige
belastingmaatregelen zal DayDeal de opgegeven prijzen gedurende de looptijd
van een aanbieding niet wijzigen.

ARTIKEL 2
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van DayDeal
en op iedere tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen DayDeal en
Gebruiker, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van Gebruiker.

6.2 Alle opgegeven prijzen zijn in Euro’s en inclusief BTW.

2.2 Voor zover tussen partijen schriftelijk niet anders is overeengekomen, zijn de
bedingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing op alle
overeenkomsten tussen DayDeal en Gebruiker, daaronder begrepen iedere
opvolgende, gewijzigde of aanvullende overeenkomst, alsmede op alle
rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee.

BETALING

AANBOD

7.2 Gebruiker kan na het aangaan van de overeenkomst inloggen op de website
van DayDeal om digitaal zijn of haar bestedingen en aankopen in te zien.
Gebruiker zal verder geen aparte factuur ontvangen. Gebruiker kan uitsluitend
gebruik maken van één van de volgende wijze van betaling:
– betaling door middel van iDEAL;
– betaling door middel van PayPal;
– betaling door middel van CreditCard.

ARTIKEL 7
7.1 De betaling van de kant van Gebruiker vindt pas na afloop van het aanbod
plaats en alleen wanneer het minimale aantal deelnemers is bereikt. Wanneer
het vereiste minimale aantal deelnemers niet wordt bereikt, komt er geen
verkoop van de Coupon tot stand.

ARTIKEL 3
3.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder speciale
voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
3.2 De duur van de verkoop van een Coupon is qua tijd beperkt en wordt per
aanbod individueel vastgesteld door DayDeal. Na afloop van de voornoemde
periode is er geen verdere koop meer mogelijk.

7.3 Om de veiligheid van elektronisch betalen te waarborgen zal DayDeal hiertoe
passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

3.3 Ieder aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze Algemene
Voorwaarden, welke langs elektronische weg aan Gebruiker ter beschikking
wordt gesteld op zodanige wijze dat deze Algemene Voorwaarden op een
eenvoudige manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager. DayDeal zal, uitsluitend op verzoek van Gebruiker daartoe, een
kosteloos exemplaar van deze Algemene Voorwaarden aan Gebruiker toezenden.

AANSPRAKELIJKHEID
ARTIKEL 8
8.1 DayDeal is niet gehouden tot het leveren van de in de Coupon vermelde
diensten, goederen en/of overige prestaties, maar verbindt zich er alleen
toe dat de Coupon aan Gebruiker een recht op de levering van diensten of
goederen door de Partner verschaft indien voldaan is aan de bepalingen in
deze Algemene Voorwaarden. DayDeal biedt geen enkele garantie voor de
door Gebruiker bij de Partner verkregen producten of de door de Partner aan
Gebuiker geleverde diensten. De in een Coupon vermelde prestatie levert de
betreffende Partner tegenover Gebruiker op eigen naam en voor eigen rekening,
zodat DayDeal jegens Gebruiker niet aansprakelijk is voor enige tekortkoming
aan de zijde van de Partner bij de levering van de prestatie. DayDeal sluit,
voor zover wettelijk toegestaan, iedere impliciete garantie uitdrukkelijk uit.

3.4 Een aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de dienst of
het goed dat door middel van de betreffende Coupon kan worden afgenomen.
3.5 Kennelijke vergissingen of fouten in een aanbod binden DayDeal niet.
3.6 Ieder aanbod bevat zodanige informatie, dat voor Gebruiker duidelijk is wat de
rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn
verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
– de identiteit en het adres van DayDeal;
– de identiteit en het adres van de Partner;
– de prijs inclusief belastingen;
– indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke
wijze deze door Gebruiker is te raadplegen;
– informatie omtrent waar Gebruiker met klachten terecht kan.

8.2 Behoudens opzet of grove schuld is DayDeal niet aansprakelijk voor enig verlies
van geld, goodwill of reputatie dan wel voor enig bijzondere-, indirecte- of
gevolgschade voortkomend uit het gebruik van een Coupon door Gebruiker.
8.3 In geval niettegenstaande de in artikelen 8.1. en 8.2. vervatte
aansprakelijkheidsuitsluiting enige aansprakelijkheid ter zake van schade op
DayDeal mocht rusten, dan is de aansprakelijkheid van DayDeal jegens
Gebruiker of derden beperkt tot maximaal (a) de totale vergoeding die
Gebruiker aan DayDeal heeft betaald gedurende de 12 maanden voorafgaand
aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan, of (b) €100,-,
al naar gelang wat hoger is.
8.4 Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na
ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.

TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
ARTIKEL 4
4.1 De overeenkomst komt tot stand na aanvaarding van het aanbod door Gebruiker
en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, doch niet voor DayDeal
de betaling van Gebruiker met succes heeft kunnen boeken.
4.2 De Coupon wordt na de succesvolle koop per email naar het e-mailadres
verstuurd dat Gebruiker bij de bestelling heeft opgegeven. De verzending van
de Coupon vindt plaats zodra de betaling op de rekening van DayDeal is
geregistreerd.
4.3 Na aanvaarding van het aanbod, door Gebruiker, langs elektronische weg, zal
DayDeal onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding
van het aanbod bevestigen. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is
bevestigd, kan Gebruiker de overeenkomst ontbinden.
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GEBRUIK COUPON

KLACHTENREGELING

ARTIKEL 9

ARTIKEL 16

9.1 Een Coupon kan worden overgedragen.
9.2 Het vermenigvuldigen, bewerken of veranderen van een Coupon is uitdrukkelijk

16.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen te worden doorgegeven
aan DayDeal via klachten@daydeal.nl.

verboden. DayDeals behoudt zich derhalve uitdrukkelijk het recht voor om in geval
van een gegronde verdenking ten aanzien van een verboden vermenigvuldiging de
opgeslagen gegevens aan de betreffende Partner door te geven en juridische stappen
te nemen.
9.3 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, kan iedere Coupon slechts eenmalig bij de
Partner worden gebruikt.
9.4 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, biedt de Coupon geen recht om een beroep
te doen tot de levering van diensten of goederen op een bepaald tijdstip. Gebruiker
dient derhalve het tijdstip voor het leveren van de prestatie individueel af te spreken
met de Partner.
9.5 Mochten er bij het verzilveren van de Coupon of bij de levering van een prestatie
problemen ontstaan, dan zal DayDeal trachten om hiervoor een oplossing te vinden.
Enig voornoemd probleem dient te worden doorgegeven aan DayDeal via
klachten@daydeal.nl dan wel middels het opnemen van telefonisch contact.

16.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 1 maand,
nadat Gebruiker de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk
omschreven worden ingediend bij DayDeal.
16.3 DayDeal streeft er naar om ingediende klachten binnen een termijn van 14
dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, te beantwoorden. Indien
een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vergt, wordt door DayDeal
binnen de voornoemde termijn van 14 dagen geantwoord door middel van een
ontvangstbevestiging en een indicatie wanneer Gebruiker een meer uitvoerig
antwoord kan verwachten.

DIVERSEN
ARTIKEL 17
Indien één der partijen surseance van betaling heeft aangevraagd dan wel in staat van
faillissement verkeert, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

GELDIGHEIDSDUUR COUPON
ARTIKEL 10

GESCHILLEN

Indien op de Coupon een geldigheidsduur vermeld is dan kan deze alleen gedurende deze
geldigheidsduur bij de Partner worden verzilverd.

ARTIKEL 18
18.1 Ieder geschil dat zich tussen partijen mocht voordoen wordt voorgelegd aan de

VRIENDEN COUPON

daartoe bevoegde rechter in het arrondissement waarin DayDeal haar plaats van
vestiging heeft.
18.2 Op alle door DayDeal gedane aanbiedingen en afgesloten overeenkomsten alsmede
vervolg overeenkomsten met Gebruiker is met inachtneming van deze Algemene
Voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 11
11.1 Bij de aankoop van een Coupon ontvangt Gebruiker een unieke link welke Gebruiker

naar derden kan sturen. Indien een bepaald aantal derden de Coupon, via de unieke
link van Gebruiker, aanschaffen zal Gebruiker de aankoopprijs van de door hem of
haar aangeschafte Coupon terugbetaald krijgen.
11.2 Het aantal derden, welke de Coupon dienen aan te schaffen, wordt apart vermeld in
iedere aanbieding.
11.3 Gebruiker krijgt de aankoopprijs van de door hem of haar aangeschafte Coupon doch
uitsluitend terugbetaald indien de derden, welke de Coupon via de unieke link hebben
aangeschaft, geen gebruik maken hun wettelijk herroepingsrecht van 7 dagen.

SLOTBEPALINGEN
ARTIKEL 19
19.1 Indien door rechterlijke tussenkomst één of meer bepalingen in deze Algemene

Voorwaarden buiten toepassing worden verklaard, blijven de overige bepalingen
onverkort hun rechtskracht behouden.
19.2 Deze Algemene Voorwaarden blijven van kracht indien DayDeal geheel of gedeeltelijk
van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

PRIVACYBELEID
ARTIKEL 12
Met de koop van een Coupon gaat Gebruiker uitdrukkelijk akkoord met het verzamelen,
opslaan op servers binnen de Europese Unie, overdragen en gebruiken van zijn of haar
persoonlijke gegevens, in het bijzonder zijn of haar naam (voornaam en achternaam),
adres, telefoonnummer en e-mailadres. Tevens gaat Gebruiker akkoord met het ontvangen
van marketing materiaal van DayDeal, tenzij Gebruiker aangeeft zulke berichten niet te
willen ontvangen.

VERPLICHTINGEN DAYDEAL
ARTIKEL 13
Indien de Partner de Coupon, zonder geldige reden en zonder dat Gebruiker hiervoor
verantwoordelijk is, niet verzilvert krijgt Gebruiker de door hem of haar voor de Coupon
betaalde koopprijs van DayDeal vergoed.

VOORBEHOUD TECHNISCHE WIJZIGINGEN
ARTIKEL 14
14.1 DayDeal behoudt zich het recht voor om de omvang en de functionaliteiten van de
website te allen tijde te wijzigen, te beperken of stop te zetten.

14.2 Als gevolg van onderhoudswerkzaamheden, de verdere ontwikkeling en/of andere

storingen kunnen mogelijk de gebruiksmogelijkheden worden beperkt en/of
tijdelijk onderbroken. Onder bepaalde omstandigheden kan als gevolg hiervan
dataverlies optreden. DayDeal geeft echter geen garantie voor de beschikbaarheid van
de services en het uitblijven van technische storingen dan wel dataverlies.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
ARTIKEL 15
DayDeal en haar Partners behouden zich uitdrukkelijk alle intellectuele eigendomsrechten,
met betrekking tot op de website van DayDeal gepubliceerde teksten, foto’s, video’s en
databases, voor. Enige wijziging, vermenigvuldiging, publicatie en/of een anderszins gebruik
van enig intellectueel eigendom zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van
DayDeal dan wel de ter zake betreffende de Partner is derhalve uitdrukkelijk verboden.
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