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Algemene verkoopvoorwaarden fysieke producten  

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Huis van Techniek en op 
elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Huis van Techniek en consumenten 
zoals directe gebruikers (particulieren) en onderwijs gerelateerde instellingen (zakelijk).  

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. 
De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de 
consument mogelijk te maken. Als Huis van Techniek gebruik maakt van afbeeldingen, zijn 
deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke 
vergissingen of fouten in het aanbod binden Huis van Techniek niet. De in het aanbod van 
producten genoemde prijzen zijn inclusief btw. 

Voordat de overeenkomst op afstand (elektronisch) wordt gesloten wordt de tekst van deze 
algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze 
door de consument op eenvoudige wijze kan worden opgeslagen op een duurzame 
gegevensdrager. De overeenkomst komt tot stand op het moment van de aanvaarding door de 
consument van het aanbod langs elektronische weg en het voldoen aan de daarbij gestelde 
voorwaarden.  

Huis van Techniek bevestigt onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de 
aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Huis van 



Techniek is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. Huis van Techniek treft 
passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische 
overdracht van data en zorgt voor een veilige web- en betalingsomgeving. Huis van Techniek 
zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen de bij de 
uitvoering van bestelling van producten. Als plaats van levering geldt het adres dat de 
consument aan Huis van Techniek kenbaar heeft gemaakt.  

Huis van Techniek zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk 
binnen 7 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de 
bezorging vertraging ondervindt of een bestelling niet kan worden uitgevoerd heeft de 
consument het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op 
terugbetaling van het bedrag dat de consument heeft betaald. Het risico van beschadiging 
en/of vermissing van producten berust bij Huis van Techniek tot het moment van bezorging 
aan de consument of een vooraf aan Huis van Techniek bekend gemaakt vertegenwoordiger. 

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product 
gedurende een bedenktijd van 30 dagen ontbinden. Huis van Techniek mag de consument 
vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) 
verplichten. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de 
consument aangewezen derde, het product heeft ontvangen. Tijdens de bedenktijd zal de 
consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts 
uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard en de kenmerken van het product 
vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren 
en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. De consument is aansprakelijk 
voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met 
het product die verder gaat dan in het voorgaande is toegestaan. 

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de 
bedenkingstermijn aan Huis van Techniek door middel van de website 
info@huisvantechniek.nl. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag van de 
melding zendt de consument het product terug, indien redelijke wijze mogelijk in originele 
staat en verpakking. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het 
product. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het 
herroepingsrecht ligt bij de consument. 

Huis van Techniek stuurt na de melding van herroeping door de consument binnen twee 
dagen een ontvangstbevestiging. Huis van Techniek vergoedt alle betalingen van de 
consument, exclusief de leveringskosten die door Huis van Techniek in rekening zijn gebracht 
bij de aankoop van het product. Huis van Techniek mag wachten met terugbetalen totdat het 
product is ontvangen. Huis van Techniek gebruikt voor de terugbetaling de gegevens die de 
consument bij de terugzending verstrekt. De terugbetaling is kosteloos voor de consument. 

De door de particuliere consumenten verschuldigde bedragen dienen direct te worden voldaan 
via een Ideal-betaling. Alleen zakelijke consumenten kunnen kiezen voor een betaling op 
factuur. De verschuldigde bedragen dienen binnen 14 dagen voldaan na het ontvangen van de 
factuur voldaan te worden via een bankoverschrijving. Indien de zakelijk consument niet 



tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, zal hij door Huis van Techniek worden 
gewezen op de te late betaling en een termijn van 14 dagen worden gegund om alsnog aan 
zijn betalingsverplichting te voldoen. Na het uitblijven van betaling binnen deze 14 dagen-
termijn is over het nog verschuldigde bedraag de wettelijke rente verschuldigd en is Huis van 
Techniek gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te 
brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over de openstaande bedragen tot € 
2.500,-; 10% over het daaropvolgende bedrag tot € 2.500,-; 5% over de volgende € 5.000,- 
met een minimum van € 40,-. Huis van Techniek kan ten voordele van de consument afwijken 
van genoemde bedragen en percentages. Indien Huis van Techniek twijfelt of de zakelijke 
consument  niet aan de betalingsverplichting kan voldoen, is hij gerechtigd gemotiveerd een 
bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de 
consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden 
ingediend bij Huis van Techniek. Bij Huis van Techniek ingediende klachten worden binnen 
een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. De consument 
dient Huis van Techniek in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling 
overleg op telossen. 

De overeenkomst tussen Huis van Techniek en de consument waarop deze algemene 
voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen 
tussen Huis van Techniek en de consument over de totstandkoming of uitvoering van 
overeenkomsten met betrekking tot de door deze Huis van Techniek te leveren producten 
kunnen zowel door de consument als Huis van Techniek worden voorgelegd aan de 
Geschillencomisie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag. (WWW.sgc.nl). 

 

Algemene voorwaarden digitale producten 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de digitale content en/of 
ondersteuning van constructietechniek, machinetechniek, installatietechniek, 
automatiseringstechniek, elektrotechniek en duurzame techniek via de website 
techniekcompact.nl van uitgeverij Huis van Techniek. 

Dit gebruik wordt alleen toegestaan aan onderwijsinstellingen.  

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

a. Afdelingshoofd onderwijs: 
De direct verantwoordelijke persoon voor de onderwijsafdeling die de uitgeverij verzoekt  
Techniek Compact beschikbaar te stellen. 

b. Uitgever: 
De rechtspersoon binnen de uitgeverij Huis van Techniek gedeponeerd bij de kamer van 
Koophandel onder nummer 17276678. Namens Huis van Techniek treedt de heer R.F.A. 
Sars op als eerste verantwoordelijke voor de acceptatie van het verzoek.  



 

c. Volledig digitaal: 
De content van alle hoofdstukken inclusief de ondersteuning in de vorm van vragen, 
uitwerkingen en verwijzingen naar video’s van de serie Techniek Compact die worden 
benut voor het geven van onderwijs. 

d. Digitale ondersteuning: 
Alle vragen en uitwerkingen en verwijzingen naar video’s van de serie Techniek Compact 
die worden benut voor het ondersteunen van onderwijs. 

e. Overeenkomst: 
De acceptatie van het verzoek van het Afdelingshoofd onderwijs door de Uitgeverij van 
het gebruik van de digitale content en/of ondersteuning via de website 
techniekcompact.nl. 

 

Toepasselijkheid, aanvang en duur 

a. Het verzoek om Techniek Compact  beschikbaar te stellen is ingediend nadat het 
afdelingshoofd onderwijs de optie volledig digitaal of digitale ondersteuning kiest, de 
gevraagde gegevens verstrekt en de voorwaarden accepteert.  

b. De acceptatie van dit verzoek door de Uitgeverij is gebaseerd op de ten tijden daarvan 
door de Onderwijsafdeling aan Uitgeverij verstrekte gegevens.  

c. Na acceptatie activeert de uitgever de beschikbaarheid van Techniek Compact voor de 
school/onderwijsafdeling en daarmee de bevoegde docenten die de digitale leermiddelen 
voor de klassen klaarzetten. 

d. Het gebruik is uitsluitend bedoeld voor de klassen en aantal leerlingen die in de gegevens 
van deze overeenkomst zijn vermeld. 

e. Elke acceptatie wordt in principe aangegaan voor een periode van één schooljaar. 
 

Gegevens afdelingshoofd onderwijs 

a. Het afdelingshoofd onderwijs is gehouden alle gegevens ter beschikking te stellen welke 
de Uitgeverij nodig heeft ter beoordeling van de acceptatie. 

b. Het afdelingshoofd onderwijs staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid 
van de door of namens hem aan de Uitgeverij ter beschikking gestelde gegevens, ook 
indien deze van derden afkomstig zijn. 

c. De uitgeverij is gerechtigd om een onderzoek naar (de identiteit van) het afdelingshoofd 
onderwijs te doen. 

 

  



Uitvoering overeenkomst 

a. Het afdelingshoofd onderwijs verstrekt de gegevens zoals: 
• De optie volledig digitaal of digitale ondersteuning; 
• De klassen en het aantal leerlingen die gebruik gaan maken van Techniek 

Compact; 
• De bevoegde docent(en) die de content en/of ondersteuning voor de leerlingen 

activeren. 
b. Bij acceptatie van de optie volledig digitaal. 

De bevoegde docent(en) zal (zullen) naar beste vermogen en zorgvuldig handelend de 
leerlingen uitnodigen om met gebruikmaking van de Ideal betaling in te loggen in het 
beschikbaar gestelde materiaal.   

c. Bij acceptatie van de optie digitale ondersteuning. 
De school laat zijn studenten gebruik maken van een of meerdere studiehandboeken.  
De bevoegde docent(en) zal (zullen) naar beste vermogen en zorgvuldig handelend de 
leerlingen de vragen, uitwerkingen en verwijzingen naar video’s beschikbaar stellen. 

  

Intellectueel eigendom 

a. De Uitgever behoudt alle rechten voor met betrekking tot de content en de ondersteunende 
middelen die na de acceptatie ter beschikking zijn gesteld. 

b. Het is uitdrukkelijk verboden de content en de ondersteunende middelen in de ruimste zin 
van het al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken, te 
verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren. 

 

Opzegging 

a. De uitvoering van de Overeenkomst is niet specifiek gericht op het ontdekken van fraude. 
Indien tijdens de duur van de Overeenkomst aanwijzingen zijn voor fraude wordt het 
afdelingshoofd onderwijs aansprakelijk gesteld voor de geleden schade. 

b. De Uitgeverij kan de Overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang beëindigen, 
indien er sprake is van fraude.  
Hierbij kan aanspraak gemaakt worden op 50% van de gemiste inkomsten. 

c. Het afdelingshoofd onderwijs kan bij onmiddellijke beëindiging van de Overeenkomst 
geen aanspraak te maken op enige vergoeding. 

 

  



Gegevens overeenkomst Techniek Compact 

De overeenkomst richt zich op het beschikbaar stellen van Techniek Compact aan: 

 

School/locatie/afdeling: 

 

 

Afdelingshoofd/naam/functie/emailadres: 

 

 

Bevoegde docenten/emailadres: 

 

 

Schooljaar /optie: 

 

 

Klas(sen)/aantal leerlingen: 

 

 

 

Opmerkingen: 

 

 

Akkoord met de algemene voorwaarden: 

 

Plaats en datum: 

 


