
Aanvullende Voorwaarden ronbloemenweelde.nl  

Contactgegevens 

Bloemenhandel Ron Bloemenweelde BV 

Zeestraat 21-6 

1131 ZD Volendam 

Telefoonnummer: 0299-365259 (ma-vrij 9.30 - 17:30 uur, za 9:30 - 16:30 uur)  

E-mailadres: info@ronbloemenweelde.nl 

KvK-nummer: 360.00.076  

Btw-identificatienummer: NL804316053B01 

 

Herroepingrecht 

Voor het hoofdproduct, bloemen en planten, is retourneren niet mogelijk (conform artikel 8.2.d. van 

de Algemene Voorwaarden), omdat deze aan bederf onderhevig zijn. Voor aanvullende producten 

die niet aan bederf onderhevig zijn, geldt dat u deze alleen kunt retourneren als u zowel besteller als 

ontvanger van het aanvullende artikel bent (afleveradres = uw eigen adres). Retourneren dient te 

geschieden conform artikel 6 en 7 van de Algemene Voorwaarden. Indien de consument een bedrag 

betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na 

de terugzending of herroeping, terugbetalen. Aanvullende instructies voor retourneren: een 

aanvullend product moet indien redelijkerwijs mogelijk ongebruikt en onbeschadigd zijn. Verstuur 

het alstublieft in beschermende verpakking. Vermeld indien mogelijk het ordernummer. Dit 

bespoedigt afhandeling van de retournering. Het ordernummer staat in de e-mailbevestiging van de 

bestelling. 

Bezorgadres 

De consument is te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens van het 

bezorgadres alsmede van het gebruikte e-mailadres. 

Wijzigingen 

Na het sluiten van de overeenkomst kunt u uitsluitend nog wijzigingen doorgeven die geen invloed 

hebben op het totaal te betalen of reeds betaalde bedrag en op voorwaarde dat uw bestelling nog 

niet verwerkt is. Indien een wijziging niet meer verwerkt kan worden, krijgt u daar tijdens 

openingstijden zo snel mogelijk bericht over. Wijzigingen kunnen per e-mail of telefoon worden 

doorgegeven, zie contactgegevens. 

Annuleren 

Na het sluiten van de overeenkomst is annuleren alleen nog mogelijk bij bestellingen met een 

afleveradres binnen Nederland en tenminste 24 uur voor de afleverdatum. Een annulering kan 

uitsluitend telefonisch worden doorgegeven tijdens openingstijden, zie contactgegevens. 

Annuleringskosten bedragen 10% van de hoofdsom met een minimum van € 6,95. 

Levering 

Levering geschiedt op alle dagen van de week, met uitzondering van zon- en feestdagen. 



Klachtenprocedure 

De klachtenprocedure staat vermeld op www.ronbloemenweelde.nl/garantie-en-klachten. Bij het 

ontstaan van kwaliteitsklachten verzoeken wij de consument het boeket te tonen bij de bloemist die 

het boeket leverde en/of een foto met klachtomschrijving te sturen naar info@ronbloemenweelde.nl 

o.v.v. 'kwaliteitsklacht'. 

Garantie 

Als Fleurop-bloemist biedt Bloemenhandel Ron Bloemenweelde BV de consument op de geleverde 

bloemen en planten 7 (zeven) dagen vers- c.q. vaasgarantie. Op overige producten is de wettelijke 

garantie van toepassing. Dit wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument 

er in alle redelijkheid van mag verwachten. Elke aanspraak op garantie komt te vervallen indien het 

geleverde voor andere doelen is gebruikt of op andere wijze is behandeld dan normaliter gebruikelijk 

is. Bij het ontstaan van kwaliteitsklachten verzoeken wij de consument het boeket te tonen bij de 

bloemist die het boeket leverde en/of een foto met klachtomschrijving te sturen naar 

info@ronbloemenweelde.nl o.v.v. 'kwaliteitsklacht'. 


