
  

 

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN  
Royal Canin Vet Diet Home Delivery  

 
  

1. Algemeen 

1.1. Deze algemene verkoopvoorwaarden (de “Verkoopvoorwaarden”) zijn van 

toepassing op elk aanbod en op elke tot stand gekomen overeenkomst met 

betrekking tot honden- en kattenvoer (de “Producten”) via de website "Royal 

Canin Vet Diet Home Delivery", shop.individualis.com/nl (de “Website”). Wij 

verzoeken u deze Verkoopvoorwaarden aandachtig te lezen. U zult worden 

gevraagd deze Verkoopvoorwaarden uitdrukkelijk te aanvaarden alvorens 

een bestelling te plaatsen voor Producten van de Website. In deze 

Verkoopvoorwaarden verwijst “Verkoper” naar de entiteit die via de Website 

Producten aan u verkoopt (“wij”, “we”, “ons” en “onze” worden 

overeenkomstig uitgelegd); en “u” verwijst naar de natuurlijke persoon die 

handelt als consument die Producten bestelt via de Website (en “uw” wordt 

overeenkomstig uitgelegd).  

2. Contactgegevens 

2.1. Onder de rubriek "Juridische Bepalingen" op de Website vindt u ons 

vestigingsadres, ons bezoekadres (als dat afwijkt van het vestigingsadres), 

ons telefoonnummer (en tijdstippen waarop wij telefonisch te bereiken zijn), 

ons e-mailadres, ons KvK-nummer, en ons BTW-identificatienummer.  

3. Onze Producten 

3.1. De Producten die worden aangeboden op de Website zijn exclusief bestemd 

voor katten en honden. Het gaat om droge en/of natte voeding voor katten en 

honden. 

3.2. De Website is uitsluitend bedoeld voor verkoop van onze Producten in 

Nederland. De Producten zijn bedoeld voor eindgebruikers; het is dus niet de 

bedoeling dat u de Producten doorverkoopt. Wij behouden ons het recht voor 

om bestellingen van een persoon die geen consument is, of bestellingen die 

niet aan deze Verkoopvoorwaarden voldoen, niet te verwerken. 

3.3. Wij garanderen dat de Producten die wij leveren in overeenstemming zijn met 

de verkoopovereenkomst. Voor zover toegestaan onder toepasselijk recht, 

wijzen wij alle andere uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties met betrekking 

tot de Producten af. Disclaimers uit hoofde van deze Verkoopvoorwaarden 
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doen niets af aan uw wettelijke rechten als consument in verband met 

gebrekkige producten. 

4. Bestellingen 

Bestellingen plaatsen 

4.1. Het bestellen van Producten op de Website gaat als volgt: 

a. Klik op de hypertextlink die u in de eerste e-mail vindt die we u hebben 

gestuurd nadat u met ons contact heeft opgenomen. U komt vervolgens 

op de Website terecht. 

b. Vul alle gevraagde informatie in om een gebruikersaccount aan te 

maken op de Website.  

c. Aanvaard ons Privacybeleid. 

NB: Het bestellen van een Product op de Website, het sluiten van een 

verkoopovereenkomst en de levering van het Product zijn afhankelijk van het 

verstrekken van Uw persoonlijke gegevens, zoals gevraagd in het 

bestelformulier. Als deze informatie niet wordt verstrekt, zullen wij uw bestelling 

niet kunnen voltooien. 

d. Log in met uw gebruikersaccount op de Website. 

e. Ga naar het tabblad "Mijn aanbevelingen". Hier krijgt u toegang tot de 

voedingsaanbeveling die wij hebben opgesteld en de verschillende 

Producten die passen bij het programma dat wordt aanbevolen voor uw 

huisdier. 

f. Klik op het voorgestelde Product. Vervolgens kunt u het Product 

bestellen. 

g. U wordt vervolgens doorverwezen naar uw winkelmand met daarin de 

Producten die u hebt besteld. 

h. Als u het aankoopproces voor uw producten wilt voortzetten, moet u het 

vakje "Ik heb de algemene verkoopvoorwaarden gelezen en aanvaard" 

aanvinken en vervolgens op "Bestelling" klikken. 

i. Vervolgens kiest u een leveringsadres en geeft u uw bankgegevens op 

om uw bestelling af te ronden. 

j. Als u klaar bent om te bestellen, kunt u uw bestelling plaatsen door op 

“Betalen” te klikken. U kunt uw aankoopproces onderbreken of uw 

bestelling op om het even welk moment veranderen alvorens op 

"Betalen" te klikken. Zodra u op “Betalen” heeft geklikt, kunt u uw 

bestelling niet meer wijzigen.  
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4.2. De door u bestelde Producten worden alleen verstuurd wanneer u uw 

bestelling volledig heeft betaald. 

4.3. Door het bestellen van Producten op de Website verklaart en garandeert u 

ons dat u de wettelijke bevoegdheid om een contract af te sluiten of 

ouderlijke toestemming hebt zodat u een aankoop op de Website kunt 

doen. 

Bevestiging 

4.4. Zodra u de betaling via de betaalpagina heeft uitgevoerd, ontvangt u een e-

mail met daarin een bevestiging dat u uw bestelling heeft geplaatst (de 

“Bevestigingsmail”). De Bevestigingsmail bevat informatie over uw 

bestelling, zoals het Product, de prijs en aanvullende informatie over de 

bestelling. Bewaar deze Bevestigingsmail of print hem uit voor uw 

administratie.  

4.5. Als u vragen heeft over uw bestelling, kunt u contact met ons opnemen via 

onze contactgegevens in de rubriek "Juridische Bepalingen" op de Website. 

Deze contactgegevens staan ook in de Bevestigingsmail.  

4.6. De overeenkomst tussen u en Verkoper wordt van kracht zodra u de 

Bevestigingsmail ontvangt. Zonder onze toestemming kunt u uw rechten uit 

hoofde van de overeenkomst of deze Verkoopvoorwaarden niet overdragen. 

Tracering 

4.7. U kunt uw bestelling te allen tijde opvolgen op de Website. U kunt er ook 

uw bestelgeschiedenis bekijken of uw persoonlijke gegevens bijwerken. U 

vindt deze informatie op de Website in de rubriek "Mijn Profiel" of u kunt 

ze aanvragen per e-mail via onze contactgegevens in de rubriek 

"Juridische Bepalingen" op de Website. 

4.8. Uw facturen zijn beschikbaar op de Website in de rubriek "Mijn 

aanbevelingen" en dan “Verzendgeschiedenis Bekijken”, zodra u voor uw 

bestelling hebt betaald.     

5. Annulering van bestellingen door ons 

5.1. Wij behouden ons het recht voor uw bestelling te annuleren als het Product 

niet beschikbaar is of als wij geen volledige betaling hebben ontvangen.  

5.2. Als uw bestelling door ons is geannuleerd, brengen wij u zo spoedig mogelijk 

op de hoogte en wordt het door u voor het Product betaalde bedrag zo 

spoedig mogelijk naar u teruggestort (binnen 14 dagen na annulering). 
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5.3. Als wij uw bestelling niet kunnen voltooien omdat het Product niet 

beschikbaar is, kunnen wij via e-mail of telefonisch contact met u opnemen 

om u naar redelijkheid een alternatief Product aan te bieden, of om u te 

informeren over de verwachte datum waarop het desbetreffende Product 

weer in voorraad zal zijn. Het staat u volledig vrij om zelf te beslissen of u een 

voorstel met betrekking tot een alternatief Product aanvaardt. 

6. Prijzen en betaling 

6.1. De prijzen van de Producten zijn in euro en inclusief btw.   

6.2. De prijzen van de Producten kunnen van tijd tot tijd zonder voorafgaande 

kennisgeving worden gewijzigd. Dergelijke prijswijzigingen gelden echter niet 

als wij uw bestelling reeds hebben aanvaard. Als wij uw bestelling 

aanvaarden en verwerken terwijl er een duidelijke en onbetwistbare fout is 

gemaakt qua prijsstelling, hebben wij het recht uw bestelling te annuleren, het 

betaalde bedrag terug te storten en u te vragen eventueel geleverde 

Producten aan ons te retourneren. 

6.3. U kunt uitsluitend de op de Website vermelde betaalmethoden toepassen om 

Producten af te rekenen (. Wij accepteren geen andere betaalmethoden. 

6.4. Om uw persoonlijke en bankgegevens te beschermen, worden alle 

transacties op de Website beveiligd en versleuteld door het SSL-systeem en 

vervolgens verwerkt door onze financiële partner. 

6.5. Uw gegevens worden niet door de Website verwerkt; alleen de partnerbank 

van onze Website en derde partijen die betrokken zijn bij het bestelproces 

voor betalingen per bankkaart hebben toegang tot deze informatie.     

6.6. Indien het om welke reden dan ook (stopgezette betaling, weigering door de 

uitgevende instellen enz.) niet mogelijk blijkt om de verschuldigde bedragen 

te debiteren, wordt de bestelling niet geregistreerd en/of wordt deze 

geannuleerd. Als de uitgever van uw pas de betaling aan ons niet autoriseert, 

kunnen wij uw bestelling niet aanvaarden. In dat geval kunnen wij niet 

aansprakelijk worden gesteld voor enige vertraging of niet-levering. 

7. Levering 

7.1. In Nederland leveren wij onze Producten gratis. Wij kunnen helaas niet 

leveren aan adressen buiten Nederland. 

7.2. De Producten worden geleverd zoals u aanduidt op de Website, en op het 

leveringsadres dat u ons hebt gegeven bij het plaatsen van uw bestelling. 
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7.3. Wanneer op werkdagen voor 12:00 uur wordt besteld, worden de 

Producten binnen maximaal 3 werkdagen geleverd; er wordt niet geleverd 

op zaterdag, zondag of feestdagen. 

7.4. Indien u een fout of onnauwkeurig leveringsadres hebt opgegeven 

behouden wij ons het recht voor om u verzendkosten in rekening te 

brengen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld en de koop kan 

niet op uw verzoek worden geannuleerd als de op de Website vermelde 

levertijden niet worden nageleefd vanwege het opgeven door u van een 

fout of onnauwkeurig leveringsadres.  

7.5. U wordt per e-mail geïnformeerd over de dag waarop uw bestelling wordt 

verzonden. In deze e-mail vindt u een link naar de website van onze 

koerier, zodat u de status van uw levering online kunt volgen. 

7.6. Door de omvang van uw bestelling kunnen we deze niet in uw brievenbus 

achterlaten. U zal dus aanwezig moeten zijn bij de levering. 

7.7. Als u niet aanwezig bent op het moment dat uw bestelling wordt 

afgeleverd op het adres dat u op de Website hebt opgegeven, wordt u 

geïnformeerd over de alternatieve bezorgmethoden, hetzij door een 

bericht achter te laten op uw adres, hetzij door een e-mail of sms. 

7.8. We raden u ten zeerste aan om de Producten bij ontvangst zorgvuldig te 

controleren en eventuele opmerkingen op de leveringsbon te vermelden, 

vooral als de Producten beschadigd zijn of niet voldoen aan uw bestelling.    

8. Geen herroepingsrecht 

8.1. Let op: het in artikel 9 omschreven herroepingsrecht geldt niet voor 

overeenkomsten tot levering van: 

a. volgens uw specificaties vervaardigde Producten, die niet 

geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van uw 

individuele keuze, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd 

zijn;   

b. Producten die om gezondheidsbeschermings- of hygiëneredenen 

ongeschikt zijn voor retourzending en waarvan de verzegeling na 

levering verbroken is;  

c. Producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheidsdatum 

hebben.  

9. Herroeping door u en retourzending  

9.1. Met inachtneming van het in artikel 8 bepaalde, geldt het volgende. 
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9.2. Als u van gedachten verandert en uw aankoop wilt herroepen, dient u dit 

binnen 14 dagen na ontvangst van het Product aan ons te door te geven. 

Deze termijn doet niets af aan uw wettelijke rechten met betrekking tot 

gebrekkige of onjuist beschreven Producten (zie artikel 10 hieronder).  

9.3. Als u uw aankoop wilt herroepen, mag u zelf kiezen hoe u contact met ons 

opneemt. Gebruikt u graag onze contactgegevens, zoals vermeld in de 

Bevestigingsmail. Als u de mogelijkheid hebt, zou het heel fijn zijn als u 

gebruikmaakt van het retourformulier dat te vinden is op de Website in de 

rubriek “Help”. U kunt ook telefonisch contact opnemen met onze 

klantenservice via 0413-318400 (op werkdagen tussen 09:00 en 17:00) of 

door een e-mail te sturen naar info.nld@royalcanin.com. U kunt ook 

gebruikmaken van het standaardherroepingsformulier, dat u hier kunt 

downloaden. U kunt dit standaardformulier invullen en per post of per e-mail 

naar ons terugsturen. Welke manier u ook kiest, gelieve te allen tijde het 

ordernummer te vermelden (dit staat in de Bevestigingsmail die u van ons 

heeft ontvangen). 

9.4. De retourzending dient naar ons adres te worden gestuurd. Ons adres is te 

vinden op de Website in de rubriek “Juridische Bepalingen” en in de 

Bevestigingsmail. 

9.5. Wij zullen het door u voor het Product betaalde bedrag terugstorten. U kunt 

het product retour brengen naar uw dierenarts of gratis opsturen naar:  

Royal Canin Nederland B.V. 

Antwoordnummer 10014 

5460 VB VEGHEL 

9.6. Wij zullen de desbetreffende bedragen zo spoedig mogelijk terugstorten, 

maar uiterlijk binnen 14 dagen na uw kennisgeving aan ons dat u de aankoop 

wilt herroepen. Daarbij gebruiken wij de betaalmethode die bij het plaatsen 

van de bestelling is gebruikt. Wij kunnen echter wachten met deze vergoeding 

tot wij het Product of, als dit eerder is, een retourzendingsbewijs van u 

hebben ontvangen. U dient het Product zonder onnodige vertraging te 

retourneren, en in ieder geval binnen 14 dagen na de datum waarop u aan 

ons heeft medegedeeld dat u uw aankoop wilt herroepen. 

9.7. Zorg ervoor dat u het volledige en complete Product terugstuurt, in de staat 

waarin het bij u werd afgeleverd.  

9.8. Voor meer informatie over hoe u een bestelling kunt herroepen en uw rechten 

kunt uitoefenen, verwijzen wij u naar de rubriek “Help” op onze Website. 

10. Retourneren van gebrekkige Producten en Producten waar u niet 

tevreden over bent 

https://www.acm.nl/sites/default/files/old_publication/publicaties/12754_modelformulier-ontbinding-herroeping-2014.pdf.
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10.1. U bent wettelijk gerechtigd een Product te ontvangen dat overeenstemt met 

de verkoopovereenkomst. Als het door ons geleverde Product niet 

overeenstemt met de overeenkomst, dient u binnen 30 dagen na ontvangst 

van het betreffende Product contact met ons op te nemen op de in de rubriek 

“Help” op de Website vermelde wijze. U kunt deze Producten dan op de 

aangegeven wijze terugsturen. 

10.2. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om Producten die u niet bevallen of die uw 

dier niet lijkt te waarderen, terug te sturen op de in de rubriek “Help” 

aangegeven wijze. Ook in dat geval dient u binnen 30 dagen na ontvangst 

van het betreffende Product contact met ons op te nemen op de in de rubriek 

“Help” op de Website vermelde wijze. 

10.3. Zodra u de betreffende Producten aan ons heeft geretourneerd, zullen wij de 

daarvoor betaalde prijs volledig terugbetalen. 

11. Aansprakelijkheid 

11.1. Wij zijn niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van de 

verkoopovereenkomst (inclusief onze in deze Verkoopvoorwaarden 

opgenomen verplichtingen) als de tekortkoming in de nakoming toerekenbaar 

is aan u, of het gevolg is van een onvoorziene, onoverkomelijke daad van een 

derde partij, of het gevolg is van overmacht, zoals bedoeld in artikel 6:75 

Burgerlijk Wetboek, waardoor de uitvoering van onze verplichtingen wordt 

verhinderd of vertraagd. 

11.2. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor enig ongemak, vertraging of schade 

die inherent is aan het gebruik van het internet, inclusief onderbreking van 

de dienstverlening, externe storing of de aanwezigheid van 

computervirussen, tenzij deze ongemakken of schade door ons worden 

veroorzaakt. 

11.3. Onze maximale aansprakelijkheid is een bedrag gelijk aan het totaalbedrag 

dat u in verband met uw bestelling heeft betaald.  

11.4. Geen enkele bepaling van deze Verkoopvoorwaarden dient tot uitsluiting of 

beperking van onze aansprakelijkheid als een dergelijke uitsluiting of 

beperking in de gegeven omstandigheden onrechtmatig zou zijn. 

12. Wijzigingen in deze Verkoopvoorwaarden 

12.1. Wij kunnen deze Verkoopvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Daarom dient 

u elke keer dat u de Website gebruikt of een Product bestelt, deze 

Verkoopvoorwaarden te lezen en te aanvaarden, zodat u altijd op de hoogte 

bent van de op dat moment geldende Verkoopvoorwaarden. 
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12.2. Als een bevoegde rechter een bepaling van de Overeenkomst onrechtmatig, 

nietig of om enige andere reden niet-afdwingbaar verklaart, wordt die 

bepaling zodanig gewijzigd en uitgelegd dat het doel van de oorspronkelijke 

bepaling zo veel als wettelijk toegestaan is, wordt benaderd; de overige 

bepalingen van de overeenkomst blijven onverminderd van kracht. 

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

13.1. Deze Verkoopvoorwaarden (en koopovereenkomsten die via de Website 

worden gesloten), worden beheerst door en dienen te worden uitgelegd naar 

Nederlands recht. De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd om eventuele 

uit deze Verkoopvoorwaarden (en uit koopovereenkomsten die via de 

Website worden gesloten) voortvloeiende of hiermee verband houdende 

geschillen te beslechten. 

13.2. De Europese Commissie biedt een online platform voor geschillenbeslechting 

dat hier toegankelijk is: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 
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